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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2009.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, bet 2008.gadā 

tika veikta RCB filiālbibliotēku (pilsētas 2.bibliotēka un Bērnu bibliotēka) 

akreditācija un tām piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. 

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 
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pārskatus par savu darbību Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldei un citām 

institūcijām; nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas darbības pārskatam. 

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. 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 

2.bibliotēkā) kā pastāvīgi lietotāji reģistrēti 8350 Rēzeknes iedzīvotāji (2008.gadā – 

7522), tas ir 23% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita. RCB pakalpojumus bez jebkādiem 

ierobežojumiem izmanto arī Rēzeknes rajona iedzīvotāji (1560), kā arī, atbilstoši 

Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un ārvalstnieki. 

RCB apmeklējumu skaits 2009.gadā - 217178 (2008.g. - 160669), izsniegumu 

skaits - 281190 (2008.g. - 267733). Apmeklējumu skaita straujais pieaugums 

izskaidrojams ar bibliotēkas attālināto (virtuālo) apmeklējumu skaita palielināšanos. 

Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 32 reizes 

gadā (ieskaitot virtuālos apmeklējumus), 2.bibliotēkas lietotājs - 15, Bērnu bibliotēkas 

- 18 reizes. 

Bibliotēku kopkrājumā – 86449 dokumenti (CB – 47067, Bērnu bibliotēkā – 

17957, 2.bibliotēkā – 21425). Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas 

lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 9 vienības, 2.bibliotēkā – 14, Bērnu bibliotēkā – 9 

vienības. Vidējais izsniegums uz 1 bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 32, 

2.bibliotēkā – 39, Bērnu bibliotēkā – 32 vienības. 

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. 

Lietotāju reģistrācija un apkalpošana gan Centrālajā bibliotēkā, gan filiālēs 

norit automatizēti. Bibliotēkās tiek izmantots attālinātās rezervēšanas modulis. 

Centrālajā bibliotēkā 2009.gadā reģistrēti 4895 lietotāji. Salīdzinot ar 

2008.gadu, bibliotēkas lietotāju skaits palielinājies par 322. Priecē fakts, ka arī 
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filiālbibliotēkās vērojams lietotāju skaita pieaugums: Bērnu bibliotēkā – 1991 

(2008.g. – 1879), 2.bibliotēkā – 1465 lietotāji (2008.g. – 1273). 

Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2009.gadā palielinājies visās bibliotēkās: CB 

– 157716 (2008.g. - 79022), Bērnu bibliotēkā – 36932 (2008.g. - 36729), 2.bibliotēkā 

– 22530 (2008.g. - 19137). RCB virtuālo apmeklējumu kopskaits – 42380. 

 
Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 
 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 

2.bibliotēkā) reģistrēto lietotāju kopskaits - 8351. 

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 – 27%, 

studenti (tai skaitā – nepilna laika) – 19%, bezdarbnieki – 17% (2008.g. - 10%) no 

lietotāju skaita. 

2009.gadā RCB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji, t.sk. 

46067 grāmatas, 219 nosaukumi žurnālu un laikrakstu latviešu, krievu, vācu valodās, 

kā arī 59 elektroniskie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja šādām tiešsaistes 

datu bāzēm: Rubricon, Letonika, Nozare.lv, LURSOFT. 

2009.gadā galvenie RCB darba virzieni bija: lietotāju bibliotekārā 

apkalpošana, grāmatu kopkrājuma rekataloģizācija un darbs pie CB veidotajām datu 

bāzēm, darbs ar krājumu, novadpētniecības darbs, RCB publicitātes nodrošināšana un 

darbinieku tālākizglītība. 

RCB lietotājiem ik dienas ir pieejami 27 datori ar interneta pieslēgumu 

(Centrālajā bibliotēkā – 13, 2.bibliotēkā – 6, Bērnu bibliotēkā – 8,) visās bibliotēkās ir 

nodrošināta iespēja izmantot bezvadu internetu. Centrālajā bibliotēkā ir iespējams 

izmantot specializēto datortehniku vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas. Visās 

bibliotēkās ir multifunkcionālās iekārtas, kas nodrošina kopēšanas un skenēšanas 

pakalpojumus. 
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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. 

 Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā 

iepriekšējos gados, aktīvi tika izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi. 

RCB abonementā aktīvi tiek izmantots BIA ALISE modulis „Rezervēšana”. 

2009.gadā autorizācijas dati tika piešķirti un atjaunoti 111 lasītājiem. 

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. 

2009.gadā Bibliotēku nedēļas laikā tika izsludināta papildus akcija „Atlaide 

parādniekiem”, bet tradicionālā Ziemassvētku akcija „Atlaide parādniekiem. Atnāc un 

iegūsti”, kas parasti tika rīkota decembrī, tika pagarināta līdz pareizticīgo 

Ziemassvētkiem (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 portālos www.rezekne.lv, www.publika.lv, vietējos 

laikrakstos, kā arī „Latgales Radio” ziņās. Akciju laikā šo iespēju izmantoja 228 

Centrālās bibliotēkas lasītāji un 49 – 2.bibliotēkas lasītāji. 

 2009.gadā CB un filiālbibliotēkās tika rīkoti dažādi pasākumi. Īpaša uzmanība 

tika pievērsta lietotāju apkalpošanas uzlabošanai un lasīšanas popularizēšanai. 

RCB kopkrājuma popularizēšanas nolūkos sagatavotas 340 izstādes, no tām 

Centrālajā bibliotēkā - 140, Bērnu bibliotēkā - 82, 2.bibliotēkā - 118. Jaunieguvumu 

izstādes tiek rīkotas 2 reizes mēnesī (1. un 16.datumā). 

Centrālās bibliotēkas abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas šādas 

izstādes: „Vārds. Raksturs. Liktenis”, „Izdevniecība „Jumava” izdotās grāmatas”, 

„2008.gadā izdotās grāmatas”, „Tautas medicīna”, „Apgāda „Atēna” izdotās 

grāmatas”, „Rakstnieku dzīve, daiļrade, laiks”. Liela interese bija par izstādi 

„Rēzeknes Goda pilsoņi” CB, 2.bibliotēkas vadītājas B.Seleckas mazo kalendārīšu 

kolekcijas izstādi, 2.bibliotēkas bibliotekāres D.Germovas kaktusu kolekcijas izstādi. 

CB lasītavā rīkotās izstādes ir apvienotas piecos izstāžu ciklos. Jau 16.gadu 

turpinās plašākais izstāžu cikls "Latgale un latgalieši", kurš veltīts Latgales novadam, 

tā cilvēkiem un notikumiem. 2009.gadā cikla ietvaros izveidotas 33 izstādes. Īpaši 

interesantas un lasītāju novērtētas bija izstādes veltītas rakstnieka Jāņa Klīdzēja, 
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mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka, dzejnieces Annas Rancānes, teātra režisora Antona 

Varslavāna jubilejām, Rēzeknes 9.kājnieku pulkam. Lasītāji atzinīgi novērtējuši arī 

izstāžu ciklu „Uzzini vairāk!”. Tajā bija aplūkojamas izstādes „Jaunās reliģiskās 

kustības Latvijā”, „Līniju labirintos – hiromantija”, „Māksla uz ķermeņa – 

tetovējumi”. Jau daudzus gadus par tradicionāli veidotais izstāžu cikls „Latviešu gads, 

gadskārta un godi” iepriecināja lasītājus ar izstādēm, kas tika sagatavotas Sveču 

dienai, Lieldienām, Adventei, Ziemassvētkiem. Šo izstāžu materiālus labprāt izmanto 

skolēni un skolotāji, gatavojot svētku pasākumus gan skolās, gan pirmsskolas mācību 

iestādēs. Ciklā "Aktuāli ES" bibliotēkas ESIP (Eiropas Savienības informācijas 

punktā), kas atrodas lasītavā, veidotās izstādes stāsta par aktuālākajiem notikumiem 

Eiropas Savienībā, kā arī par ES dalībvalstīm, piemēram, "ES prezidējošā valsts 

Čehija”, „Eiropas Parlamenta vēlēšanas”, „5 gadi kopš Latvija iestājusies ES", 

"Eiropas valodu diena”. 

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". 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Galvenais uzdevums 2009.gadā bija turpināt RCB kopkrājuma 

rekataloģizāciju. Rekataloģizācijas procesā ir iesaistītas arī filiālbibliotēkas, kā 

rezultātā gada beigās no kopkrājuma e-katalogā pieejamas aptuveni 48 500 vienības. 

KAN darbinieces (nodaļas vadītāja V.Zvīdriņa) veic pastāvīgu metodisko 

darbu ar skolu un Rēzeknes rajona pagastu bibliotekāriem. Turpinās sadarbība ar 

Viļānu pilsētas un 14 reģiona pagastu bibliotēkām, kuras piedalās Rēzeknes CB un 

Rēzeknes rajona bibliotēku krājumu kopkataloga veidošanā. 

2009.gadā tika sasauktas divas RCB Krājuma komplektēšanas padomes sēdes, 

kurās tika analizēts KAN darbs un izvirzīti turpmākie uzdevumi krājumu 

komplektēšanā, kā arī analizēts krājumu kvalitatīvais saturs.  

RCB kopkrājumā uz 01.01.2010. ir 87 347 eks. dažāda veida informācijas 

nesēju. Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (56,7%), krievu valodā (39,6%), 

citās svešvalodās (3,7%). 2009.gadā RCB kopkrājums papildināts par 5342 

eksemplāriem (t.sk. 2066 žurnālu eksemplāri). Tāpat kā iepriekšējos gados, 

rekomplektēto eksemplāru skaits ir lielāks par jaunieguvumu skaitu, tāpēc kopkrājums 

ir samazinājies par 5965 eks. 
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Gads Kopkrājums 
01.01. 

Ienācis (eks.) Izslēgts (eks.) Izmaiņas (eks.) 

2009 93312 5342 11307 -5965 
 

Krājumu norakstīšana veidojusies šādi: 
 
Pilsētas centrālā bibliotēka norakstījusi  7633 vien. 
2. bibliotēka     1661 vien. 
Bērnu bibliotēka    2013 vien. 
 

Rēzeknes centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku kopkrājums uz 01.01.2010.: 
 

Bibliotēka Ienācis 2009.g. Krājums kopā 
 Eks. % Eks. % 

Centrālā bibliotēka 2578 48,3 47965 54,9 
2. bibliotēka 1242 23,2 21425 24,5 

Bērnu bibliotēka 1522 28,5 17957 20,6 
Kopā 5342 100 87437 100 

 

2009.g. jaunieguvumu sadalījums pa bibliotēkām 

 Nozaru literatūra Daiļliteratūra Bērnu literatūra 

Centrālā bibliotēka 1311 1248 19 

2. bibliotēka 606 390 246 

Bērnu bibliotēka 489 527 506 

Kopā   2406 2165 771 

 
2009.g. jaunieguvumu sadalījums pa valodām 

 Latviešu Krievu Svešvalodās 

Centrālā bibliotēka 1621 893 64 

2. bibliotēka 895                 341 6 

Bērnu bibliotēka 945 570 7 

Kopā  3461 1804 77 

 

Jaunās grāmatas tika iepirktas galvenokārt grāmatu bāzē „Latvijas Grāmata”, 

veikalos „Liesma” un „Avots”, pie IK „VIRJA”, Republikāniskajā Statistikas 

pārvaldē. 2009.gadā turpinājās grāmatu saņemšana Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajās bibliotēkās” 

ietvaros. Bērnu bibliotēkas fonds tika papildināts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 

kultūras programmas „Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” ietvaros 
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saņemtajiem iespieddarbiem (kopā 5 vienības par summu 23,79 Ls). Regulāri tika 

izmantotas izdevniecību izbraukuma tirdzniecības uz vietas piedāvājumi. 

Dāvinājumi ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības, Nacionālās 

bibliotēkas bibliotēku dienesta, SIA „Latgales Druka”, kā arī Rēzeknes reģiona 

iedzīvotājiem. Dāvinātā literatūra samēra bieži tiek izmantota krājumos esošo 

nolietoto izdevumu atjaunināšanai (aizvietošanai). 

Sakarā ar RCB grāmatu izsniegšanas punkta likvidāciju tā krājums 2009.gadā 

tiks pārskatīts, lai ar vērtīgākajiem izdevumiem papildinātu citu RCB struktūrvienību 

krājumus, bet pārējā literatūra - norakstīta. 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

 

Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2009.gadā – kvalitatīvas un 

pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Pilnveidojot automatizācijas 

procesus un paaugstinot personāla kvalifikāciju, paplašinājās elektronisko resursu 

izmantojamība. 

2009.gadā turpinājās Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas (CB) elektronisko 

datu bāzu veidošana. Izveidoto ierakstu skaits gada beigās: elektroniskajā katalogā – 

48500 (2008.gadā – 37100), analītikas datu bāzē – 57153 (2008.gadā – 56727). 

Novadpētniecības materiālu datu bāzē – 31468 (2008.gadā – 27870). 

Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā. 

2009.gadā kopkataloga veidošanā iesaistījušās 14 Rēzeknes rajona pagastu bibliotēkas 

un Viļānu pilsētas bibliotēka. Uzsāktas sarunas par Rēzeknes pilsētas un rajona skolu 

bibliotēku iekļaušanos reģiona kopkatalogā, izmantojot Skolu ALISE moduli.. 

Pavisam tika sniegtas 124 konsultācijas reģiona pagastu un skolu bibliotekāriem, kā 

arī Daugavpils rajona Līksnas pagasta bibliotekārei. 

Rēzeknes CB lasītājiem piedāvā sekojošas tiešsaistes datu bāzes: Lursoft, 

Letonika, Rubricon, Nozare.lv. Ir iespēja izmantot laikrakstu „Latvijas Vēstnesis”, 

„Dienas Bizness” elektroniskās versijas un arhīvu. 

Ar CB, 2.bibliotēkas, Bērnu bibliotēkas krājumu jaunieguvumiem var 

iepazīties Rēzeknes CB mājas lapas www.rezeknesbiblioteka.lv e-kataloga sadaļā 

„Jaunumi”, kā arī bibliotēkās rīkotajās „Jauno grāmatu dienās”. Informācija par 

jaunieguvumiem regulāri tiek publicēta vietējā presē. 
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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. 

Rēzeknes CB (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā, 2.bibliotēkā) 2009.gadā 

pavisam sniegtas 15613 uzziņas (2008.gadā - 17279 ), no tām CB - 12190 (2008.gadā 

– 12638 ). 2009.gadā sniegtas 370 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB – 

238. Tika sagatavotas plaša apjoma bibliogrāfiskās uzziņas par: pilsētas 

pieminekļiem, Rēzeknes Goda pilsoņiem, tipogrāfijas „Dorbs un Zineiba” darbību, 

Latgales alus brūžu nosaukumiem, Janopoles muižu (Romeru dzimtu). 

Žurnālisti un bibliotēkas darbinieki sagatavojuši 121 publikāciju vietējā presē: 

laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Rēzeknes Vēstnesis”, 

„Vietējā”, „Panorama Rezekne”, kā arī Kultūras ministrijas mājas lapā, Latvijas 

Bibliotēku portālā un bibliotēkas mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv. Informācija 

par bibliotēku 2009.gadā tika sniegta portāliem www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv, 

www.publika.lv. Informācija par bibliotēkas aktualitātēm bija atrodama arī 2009.gadā 

izveidotajā bibliotēkas profilā sociālās saziņas tīklā Twitter, žurnālā „Bibliotēku 

Pasaule”. Tika sniegta intervija Latgales Reģionālajai televīzijai. 

Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību, pasākumiem, par jaunumiem un 

novadpētniecības darbu, par Latgales vēsturi un novadniekiem (piemēram, 

„Bibliotekāre” (par bijušo bibliotēkas direktori Klavdiju Krilovu), „Es nāku no 

bērnības…”, „Grāmatu jaunumi”, „Novadpētniecība”, „Tiņanova Rēzekne”, 

„Janopole un Romeri” u.c.). 

Rēzeknes CB (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā) 2009.gadā 

sagatavotas 340 izstādes, no tām – 140 Centrālajā bibliotēkā, 19 – virtuālās izstādes 

bibliotēkas mājas lapā. 

Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā CB 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 un 2.bibliotēkā. CB mājas lapā regulāri tiek publicēta aktuālākā 

informācija par jaunieguvumiem, bibliotēkas pasākumiem, novadniekiem. 

2009.gadā bijuši 130 Starpbibliotēku abonementa (SBA) pieprasījumi. No 

tiem 29 novadpētnieciska rakstura pieprasījumi. Izpildīti – 129, atteikts 1 

pieprasījums, jo materiāls pieejams tikai LNB lasītavā. SBA pakalpojumus 
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izmantojuši 37 lietotāji, galvenokārt, studenti. Salīdzinājumā ar 2008.gadu SBA 

pieprasījumu skaits ir palielinājies. 

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, un atrod sev nepieciešamo informāciju bez bibliotekāra 

starpniecības.  

Uzdevums 2009.gadam – turpināt attīstīt personāla prasmes kvalitatīvas 

informācijas sniegšanā, izmantojot elektroniskos resursus. 

Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre visa gada garumā 

aktuālus notikumus bibliotēkas dzīvē fiksēja foto un video formātā. 

Tika veikts Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku 

darbinieku konsultatīvais darbs dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos, 

ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos, kā arī sniegtas uzziņas un veikta reģiona 

pagastu bibliotekāru apmācība un konsultēšana darbā ar BIS Alise Cirkulācijas 

moduli. Pēc nepieciešamības tika atjaunināta instrukcija darbam ar BIS Alise 

Cirkulācijas moduli. Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre kā 

konsultants piedalījās Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes reģiona skolu bibliotekāru 

apmācībās darbam ar BIS Skolu Alise. 

RCB interneta vietnē nodrošināta publicitāte reģiona publiskajām bibliotēkām 

un pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkām. 

 

Novadpētniecības darbs 

 

2009.gadā sniegtas 370 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB - 238. 

Uzziņas tika sniegtas, galvenokārt, par šādām tēmām: pilsētas kultūrvēstures 

pieminekļi, Latgales vēsture, Rēzeknes pilsētas ielu vēsture, Rēzeknes Goda pilsoņi, 

novadnieki - jubilāri, Latgales muižu vēsture. O.Rupaiņa muzeja speciālistei tika 

sagatavota rakstiska uzziņa par pasaulslaveniem Latgales cilvēkiem. 

2009.gadā izstāžu ciklā „Latgale un latgalieši” lasītavas apmeklētāji tika 

iepazīstināti ar ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem Rēzeknes pilsētā, 

rajonā un Latgalē. CB sagatavotas 43 izstādes (lasītavā – 33), (abonementā -10). 

Lasītavā bija apskatāma rēzeknietes, aktrises, dzejnieces Irinas Šejevskas daiļradei 

veltītā izstāde, kā arī dzejnieces L.Apšenieces jubilejas izstāde „Es nāku no 

bērnības…”., kā arī izstādes „Publicistam, rakstniekam, skolotājam Steponam Seiļam 
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– 100”, „Māksliniekam Osvaldam Zvejsalniekam – 65”, „Dzejniekam Vilim 

Dzērvinīkam – 50”, „”Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 95”. Interesentu apmeklēta 

bija izstāde par godu Franča Trasuna 145 gadu jubilejai un sakarā ar Fr.Trasuna 

pieminekļa uzstādīšanu Rēzeknē. Izstāde „Latgales Kultūras centra izdevniecības 

2008. un 2009.gada devums” bija kā ievaddaļa Rēzeknes pilsētas svētku pasākumiem. 

Lielu sabiedrības interesi un apmeklējumu skaitu izpelnījās izstāde „Latgales 

atbrīvošanas piemineklim „Vienoti Latvijai” – 70”. Bija apskatāmas arī izstādes par 

Rēzeknes vēsturiskajām vietām un ēku vēsturi, piemēram, „Rēzeknes pilskalns”, 

„Pirms 70 gadiem Rēzeknē atklāta Tautas pils”, „Prese Latgalē” u.c.  

Vecākā bibliogrāfe R.Suseja un CB direktores vietniece M.Šeršņova 

sagatavoja plašu izstādi CB abonementā ”Rēzeknes Goda pilsoņi”, kurā četros 

stendos tika izvietoti materiāli par Rēzeknes Goda pilsoņiem, sākot no 20.gs. 70.g. 

līdz 2009.gadam. Izstādes materiāli atspoguļoja Rēzeknes Goda pilsoņu biogrāfijas un 

nopelnus Rēzeknes pilsētas labā. Izstāde tika iekļauta pilsētas LR proklamēšanas 

91.gadadienai veltīto kultūras pasākumu programmā, un tās organizētu apmeklējumu 

gadījumos tika sniegts plašāks izstādes materiālu apskats. 

Lielu bibliotēkas apmeklētāju interesi izpelnījās CB abonementā sarīkotā 

zīmējumu un fotogrāfiju izstāde „Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, 

kopīgas vērtības”, novadnieces, karikatūristes Gaļinas Gruziņas karikatūru izstāde 

„Ķiņķēziņi”, kā arī novadnieces, dzejnieces un mākslinieces Betijas Bergas radošo 

darbu izstāde. 

2009.gadā tika turpināta Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas 

novadpētniecības materiālu e-datu bāzes veidošana. Pavisam izveidoti 31468 

elektroniskie ieraksti (2008.gadā – 27870). Turpinājās Latgales Kultūrvēstures muzeja 

bibliotēkas un Latgaliešu Literatūras fonda jaunieguvumu bibliogrāfisko aprakstu 

ievadīšana RCB datu bāzē. 

Tika sagatavoti bibliogrāfiskie saraksti par: Rēzeknes Goda pilsoņiem, 

tipogrāfijas „Dorbs un Zineiba” darbību, Latgales muižu un alus brūžu nosaukumiem, 

aktrisi un dzejnieci Irinu Šejevsku, dzejnieci Annu Rancāni krievu valodā. 

Turpinājās novadpētniecības materiālu kārtošana tematiskajās mapēs: 

„Personālijas” (pavisam 128) un dažādas tematiskās mapes (pavisam - 283). Mapes 

tika papildinātas ar jauniem novadpētniecības materiāliem. Tika izveidotas jaunas 

novadpētniecības personāliju mapes par Annu Rancāni (krievu val.), Irinu Šejevsku, 

kā arī tematiskās mapes: Dinaburgas cietoksnis, Vētras Rēzeknē, Koki Rēzeknē, 
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Rēzeknes upe, Rēzeknes Jēzus sirds katedrāle, Rēzeknes Sāpju Dievmātes katoļu 

baznīca, Vecticībnieki Rēzeknē. Novadpētniecības materiālu tematisko mapju 

izsniegums 2009.gadā - 292. Vislielākā lasītāju interese bijusi par Rēzeknes vēsturi, 

pieminekļiem, Latgales muižām, baznīcām, tūrismu, Rēzeknes parkiem, dabas 

stihijām Rēzeknē, pilsētas ielām, dažādām ēkām un novadniekiem. Projektu nedēļas 

laikā skolēnu pieprasītākās mapes bija par Rēzeknes vēsturi, Rēzeknes ielām, 

ievērojamiem rēzekniešiem, Rēzeknes Goda pilsoņiem. 

Konsultatīvā darba ietvaros tika sniegtas konsultācijas par novadpētniecības 

jautājumiem, respektīvi, par Elektronisko bibliotēku ”Novadpētniecība”, par 

Rēzeknes piemiņas vietām, par Rēzeknes pieminekļiem, par J.Tiņanovu. 

Konsultācijas tika sniegtas studijteātrim „Joriks”, jauniešu centram „JACis”, 

novadpētniekiem u.c. Konsultācijas ar novadpētniecību saistītām tēmām telefoniski 

saņēma arī interesenti no citām Latvijas vietām.. Tika atbildēts uz e-pasta vēstulēm. 

2009. gadā bija 121 publikācija presē par pilsētas CB un bibliotēkas 

darbiniekiem, ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem gan Rēzeknē, gan 

arī novadā. Rakstus tika sagatavojuši gan paši CB darbinieki, gan vietējās preses 

žurnālisti. Vietējā presē varēja izlasīt šādas publikācijas: M.Šeršņova: „Sirds 

atmiņa..”: [par novadnieces, dzejnieces Irinas Šejevskas (Viļumovskas) dzejas 

grāmatu „Sirds atmiņa”] (Panorama Rezekne), „Manas bērnības bibliotekāre”: [par 

rēzeknieti, bijušo Rēzeknes pilsētas bibliotēkas vadītāju Klaudiju Krilovu] (Rēzeknes 

Vēstis), „Īstas poļu panes”: [par Rēzeknes Poļu sieviešu klubu] (Rēzeknes Vēstis), 

„Senču dāvātie svētki”: [par Vecticībnieku muzeja atklāšanu Rēzeknē] (Rēzeknes 

Vēstis), „Es mīlu visus nelaimīgos…”: [par novadnieka, dzejnieka J.Klešas mīlas 

dzeju] (Panorama Rezekne), „Tiņanova Rēzekne”: [rakstnieka Jurija Tiņanova un 

viņa māsas, rakstnieces Lidijas Tiņanovas atmiņas par 20.gs. sākuma Rēzekni] 

(Panorama Rezekne), „Pārlasi manas dienas…”: [par dzejnieci Annu Rancāni sakarā 

ar dzīves jubileju] (Rēzeknes Vēstis), „Es nāku no bērnības…”[par rēzeknietes, 

dzejnieces Leontīnes Apšenieces dzejas grāmatas ”Es nāku no bērnības…” 

prezentāciju Rēzeknes CB] (Panorama Rezekne); A.Keirāne. „Ķiņķēziņi”: [par 

novadnieces, karikatūristes Gaļinas Gruziņas karikatūru izstādi Rēzeknes CB 

abonementā] (Rēzeknes Vēstis), R.Suseja. „Jam byutu 50”: [par novadnieku 

dzejnieku Vili Dzērvinīku] (Rēzeknes Vēstis), „Tautskūlōtōja”: [par novadnieci, 

skolotāju dzejnieci Dominiku Selicku] (Rēzeknes Vēstis), A.Zuja. „Uz bibliotēku – 

darbdienās”: [par Rēzeknes CB darba laika izmaiņām] (Rēzeknes Vēstis), 
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I.Žuravļova. „Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā atklāj bērnu stūrīti” (Vietējā Latgales 

Avīze). 

2009.gadā Rēzeknē jauniešu centrā „JACis” turpinājās Starptautiskais 

virtuālais projekts „Pilsēta, kurā es dzīvoju” ar nosaukumu „Mūsu iespēju ielas” kurā 

piedalījās jaunieši no Lietuvas un Latvijas. Šī projekta ietvaros RCB direktores 

vietniece Marija Šeršņova jau otro gadu turpināja darboties šajā projektā, proti, 

sniedza konsultācijas, uzziņas, vadīja sarunas, diskusijas, veidoja literatūras sarakstus 

par Rēzeknes pilsētu. Projekta ietvaros M.Šeršņova vadīja ekskursiju pa Rēzeknes 

pilsētu, kā arī palīdzēja sagatavot viktorīnas jautājumus un virtuālo prezentāciju par 

Rēzekni , kura ir pieejama internetā http://street2009.blogspot.com. CB kā sadarbības 

partneris piedalījās studijteātra „Joriks” veidotajā projektā „Prātnieks un sapņotājs” 

par rēzeknieti, rakstnieku J.Tiņanovu. Novadpētniecei, CB direktores vietniecei 

M.Šeršņovai tika piešķirts Nacionālo biedrību kultūras nama pateicības raksts par 

sadarbību literāri-muzikālās kompozīcijas „Prātnieks un sapņotājs” sagatavošanā. 

Noritēja aktīva sadarbība ar skolām. Tika organizētas ekskursijas uz RCB 

(pavisam 10). Skolēnus iepazīstināja ar bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanu 

datubāzēs, viņiem tika rādīts, kā pareizi un precīzi, meklēt un atlasīt informāciju e-

katalogā par novadpētniecības jautājumiem. Skolēni varēja iepazīties ne tikai ar 

bibliotēkas krājumu un noteikumiem, bet arī ar novadpētniecības nodaļu. Tika rādīts, 

kā meklēt informāciju personāliju un tematiskajās mapēs. Ekskursiju dalībniekiem 

bija iespēja iepazīties ar izstādi par pieminekli „Vienoti Latvijai”, kur direktores 

vietniece M.Šeršņova un vecākā bibliogrāfe R.Suseja stāstīja par pieminekļa vēsturi. 

Šo izstādi apmeklēja Rēzeknes 5.vidusskolas 8.klase, Rēzeknes 2.vidusskolas 2.klase, 

Rēzeknes 2.vidusskolas 4.klase, Rēzeknes 1.vidusskolas 3.klase, kā arī citi interesenti. 

Iepazīšanās ekskursijā CB apmeklēja Rēzeknes Skolēnu interešu centra žurnālistikas 

pulciņš. Jaunieši iepazinās ar bibliotēku un tika apskatīta izstāde ”Prese Latgalē”. 

Vecākā bibliogrāfe R.Suseja pastāstīja par preses attīstības gaitu Latgalē no 

pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

CB galvenā bibliotekāre A.Keirāne sniedza interviju Latgales TV ziņu 

kanālam par CB abonementā atklāto bērnu stūrīti. 

2009.gadā tika organizēti vairāki novadpētniecības pasākumi. Bibliotēkas 

novadpētniecības pasākumu organizēšanā tiek meklētas arvien jaunas formas un veidi. 

Notiek ne tikai tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, novadpētniekiem , bet arī ar 
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māksliniekiem, mūziķiem, karikatūristiem, ekonomistiem u.c.. Pasākumus kuplina 

pieaicināti pašdarbības kolektīvi. 2009.gadā organizētie pasākumi: 

- Tikšanās ar dzejnieci Irinu Šejevsku (Viļumovsku) un viņas grāmatas „Viss sākas ar 

mīlestību ” atvēršanas svētki CB konferenču zālē. I.Šejevskas dzeju lasīja Rēzeknes 

Krievu Tautas teātra aktieri. Pasākuma apmeklējums - 45 cilvēki. Apmeklētāju vidū 

bija pilsētas kultūras darbinieki, skolotāji, novadpētnieki, rakstnieki. 

- Tikšanās ar novadnieci, dzejnieci Leontīni Apšenieci un viņas grāmatas „Es nāku no 

bērnības„ prezentācija CB lasītavā. Autore lasīja savu dzeju. Savukārt, L.Apšenieces 

dzejas vārdus dziesmās izdziedāja mūziķis A.Eriņš un Dricānu vidusskolas meitenes, 

kā arī Rēzeknes Skolēnu interešu centra vokālā grupa komponistes S.Mežores vadībā. 

Pasākuma apmeklējums - 75 cilvēki. Šis pasākums tika plaši atspoguļots Rēzeknes un 

Latgales presē (Rēzeknes Vēstis, Panorama Rezekne), kā arī žurnālā „Bibliotēku 

Pasaule”. 

- Skolēnu fotogrāfiju un zīmējumu izstādes „Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi 

ezeri – kopīgas vērtības„ atklāšana CB abonementā. Izstādi atklāja Krievijas 

konsulāta Kultūras atašejs R.Boļšakovs. Izstādes atklāšanā tika apbalvoti labākie 

zīmējumu un fotogrāfiju autori. Klāt bija arī pārstāvji no Rēzeknes domes Sabiedrisko 

attiecību nodaļas, Rēzeknes domes deputāte M.Muceniece, un pārstāvis no 

Eiroreģiona ”Ezeru zeme” biroja. Pasākums tika atspoguļots vietējā presē (Rēzeknes 

Vēstis, Panorama Rezekne, Latgales Vietējā Avīze), Latgales Reģionālās telelvīzijas 

ziņu kanālā. Pasākuma apmeklējums – 47 cilvēki. 

- Dzejnieces un mākslinieces Betijas Bergas gleznu izstādes un grāmatas „Ikara 

Sindroms” prezentācija CB lasītavā. Apmeklējums - 22 cilvēki. Dzejniece stāstīja par 

gleznu tapšanu, saviem vaļaspriekiem, lasīja savu dzeju. Dzeju ar B.Bergas vārdiem 

izpildīja sieviešu ansamblis „Atbalss” no Viļāniem. Pasākuma norise tika atspoguļota 

vietējā presē (Rēzeknes Vēstis).  

- "Tāvu zemes kalendars - 2010” izdevuma prezentācija CB lasītavā. Apmeklējums - 

70 cilvēki. Šis pasākums bija kā ievaddaļa Rēzeknes pilsētas svētkiem. Bija ieradušies 

izdevuma autori, pilsētas domes pārstāvji, garīdznieki, bibliotēkas apmeklētāji. 

J.Elksnis, LKC izdevniecības vadītājs informēja par Latgales kultūras centra 

izdevniecībā izdotajām grāmatām. Pasākuma muzikālajā daļā bērnu folkloras 

ansamblis „Vīteri” priecēja klātesošos ar savām dziesmām. Pēc pasākuma oficiālās 

daļas klātesošie vēl ilgi apmainījās domām, viedokļiem, dalījās atmiņās par izdevumu 
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„Tāvu zemes kalendars”. Bija iespējams aplūkot par šo izdevumu sagatavotus izstādes 

materiālus. 

- Tikšanās ar novadnieci, karikatūristi Gaļinu Gruziņu. Autore stāstīja par karikatūru 

izstādi, kas bija aplūkojama CB abonementā, par karikatūru tapšanu, idejām un 

autores nākotnes iecerēm. Apmeklējums  - 20 cilvēki. Pasākumu ieskandināja Rugāju 

sieviešu vokālā ansambļa balsis.  

- E.Buivida grāmatas „Latvijas ceļš: uz jaunu krīzi” atvēršanas svētki. Ekonomists 

E.Buivids klātesošos iepazīstināja ar tendencēm Latvijas ekonomikā un iespējamiem 

variantiem izejai no krīzes. Pasākuma ievaddaļā uzstājās Rēzeknes domes deputāte 

D.Abramova. Apmeklējums - 15 cilvēki. 

Kopsavilkumā 2009.gads RCB novadpētniecības darbā ir bijis veiksmīgs. 

Salīdzinājumā ar 2008.gadu ir bijis vairāk pasākumu – tikšanos ar novadniekiem, 

grāmatu prezentāciju, izstāžu atklāšanu, ekskursiju. Notikusi sadarbība ar skolām. 

Pozitīva tendence - piedalīšanās starptautiskos projektos. Bijis vairāk publikāciju 

vietējā presē. Kā viena no negatīvām tendencēm – samazinās novadpētnieciska 

rakstura uzziņu skaits. 

CB novadpētniecības darba uzdevums 2010.gadam - aktīvas, pozitīvas un 

noturīgas attieksmes un intereses veidošana Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem par 

pilsētu, dzimto novadu - Latgali un tā lomas nozīmību Latvijā kopumā. 

 

Projektistrāde 

 

2009.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās turpinājies darbs pie projektu 

izstrādes un īstenošanas. Galvenokārt tie ir bijuši sadarbības projekti, un ir 

gandarījums par to, ka sadarbības partneru loks arvien paplašinās. 

Īstenojot Rēzeknes pilsētas Kultūras pārvaldes „Mazo kultūras projektu 

konkursā” atbalstu guvušo CB projektu „Bērnu stūrīša izveide Rēzeknes pilsētas 

Centrālajā bibliotēkā”, esam piepildījuši sen lolotu sapni par RCB kā ģimenei 

draudzīgu bibliotēku. Projekts guvis pozitīvu novērtējumu vietējā sabiedrībā un plašu 

rezonansi novada un valsts masu mēdijos. 

Projekta mērķis bija izveidot Centrālās bibliotēkas abonementu par ģimenei un 

bērnam draudzīgu bibliotēkas struktūrvienību. Galvenais uzdevums – ierīkot 

apkalpošanas zonu – Bērnu stūrīti – ar atbilstošu dizainu un aprīkojumu, grāmatu, kā 

arī spēļu un rotaļlietu krājumu. Bērnu stūrītis paredzēts pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērniem, kas atnāk kopā ar vecākiem – bibliotēkas apmeklētājiem. Bērnu 
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stūrīša kopējās izmaksas 904 Ls (no tām Mazo kultūras projektu konkursa ietvaros 

finansējums 439 Ls). Projekta realizācijas gaitā tika aicināti piedalīties arī rēzeknieši, 

kuri rotaļu stūrīša labiekārtošanai varētu dāvināt kādu grāmatu vai rotaļlietu. Projekta 

nepieciešamību noteica daudzu vecāku un vecvecāku - bibliotēkas lietotāju vēlmes, 

lai, atnākot uz bibliotēku kopā ar bērniem, īsu laika sprīdi (15-20 minūtes) arī bērns 

varētu sev pakavēt laiku, spēlējot galda spēles, šķirstot grāmatiņas vai būvējot no 

klucīšiem mājas. 

CB abonementā Bērnu stūrīša atklāšana notika 2009.gada 31.martā. Bērnu 

stūrīša atklāšanā klāt bija Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 

Jaudzema un izteica atzinīgus vārdus par veiksmīgi realizēto projektu. 

Par ļoti veiksmīgu uzskatāma iesaistīšanās pārrobežu sadarbības projektā 

„Vietējo iniciatīvu veicināšana vides izglītībā pierobežas ezeru reģionos Latgalē un 

Pleskavas apgabalā” („Pārrobežu eko-izglītība”), kuru īstenojis Eiroreģiona „Ezeru 

zeme” Latvijas birojs sadarbībā ar Pleskavas apgabalu. Projekta ietvaros RCB tika 

organizēta starptautiskā skolēnu radošo darbu konkursa „Pleskavas apgabals un 

Latgale: dažādi ezeri, kopīgas vērtības” labāko darbu izstāde. Izstādes atklāšanā 

piedalījās un konkursa uzvarētājus (no Latvijas) sveica Krievijas konsulāta 

Daugavpilī pārstāvji. 

Sekmīgi esam startējuši UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektā 

„Stāstu laiks bibliotēkās”, kļūstot par vienīgo bibliotēku Latgalē, kura pēc pirmā 

posma noslēguma ir uzņemta un līdz ar citām 18 Latvijas bibliotēkām turpinās 

darbību UNESCO LNK izveidotajā „Stāstu bibliotēku tīklā”. Rēzeknes Centrālajai 

bibliotēkai tika piešķirts LNK UNESCO „Stāstu bibliotēkas„ sertifikāts. 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu laiks bibliotēkās” ir 

izveidots ar mērķi veicināt stāstīšanas kā nemateriālā kultūras mantojuma daļas 

pārmantošanu Latvijā. Stāstīšana ir viena no svarīgākajām cilvēka vajadzībām. 

Stāstīts tiek ģimenē, dzimtā, darbavietā, arī biznesā. 

2010.gada martā tika organizēti 13 apmācību semināri bibliotekāriem Latvijas 

reģionos. Viens no tiem norisinājās Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Seminārus vadīja 

Guntis Pakalns un Māra Mellēna. Seminārnodarbības apmeklēja arī Rēzeknes CB 

bibliogrāfe Ruta Suseja un Rēzeknes 2.bibliotēkas bibliotekāre Dzidra Germova. 

Bibliotekāres ieguva zināšanas un praktiskas iemaņas stāstu stāstīšanā un stāstu 

pasākumu organizēšanā bibliotēkā un ārpus tās. 2009.gada pavasarī šī projekta un 

pilsētas Kultūras darbinieku dienas ietvaros tika īstenots stāstu pasākums ar 
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nosaukumu „Aprīļa anekdotes”, kurā piedalījās Rēzeknes Centrālās bibliotēkas un 

filiāļbibliotēku darbinieces. Pasākums tika filmēts, tika montēti sižeti, kā arī gatavotas 

fotogrāfijas. Nofilmētais materiāls, fotogrāfijas un detalizēts pasākuma apraksts un 

analīze tika sūtīts uz Rīgu ekspertu (G. Pakalna un M.Mellēnas) vērtēšanai. 

Kopš 2003.gada piedalāmies LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītajā 

KKF mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 

bibliotēkām" . 2009.gadā projekta ietvaros saņemti 192 eksemplāri iespieddarbu 

kopsummā par 1170 Ls. Jaunas un vērtīgas - gan satura, gan poligrāfiskā izpildījuma 

ziņā - grāmatas papildinājušas ne tikai Centrālās, bet arī abu filiālbibliotēku krājumus. 

No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projektu 

ietvaros: abonētas datu bāzes Letonika, NAIS, Rubricon, LETAs arhīvs un Nozare.lv. 

Savukārt, Rēzeknes CB projekta ietvaros nodrošina novada analītikas bibliogrāfisko 

datu piegādi LNB veidotajai Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzei. 

Turpinājušās aktivitātes projekta „Trešais Tēva dēls” ietvaros. Spilgtākā no 

tām – ceļojošās izstādes atklāšana Rēzeknes tirdzniecības centrā „Elvi”. 

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. 

Bērnu bibliotēka – CB filiāle turpina aktīvi līdzdarboties VKKF programmas 

„Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. 

2009.gadā Bērnu bibliotēka iesaistījusies Eiropas Sociālā Fonda, 

Nodarbinātības Valsts aģentūras un Rēzeknes pašvaldības īstenotajā aktīvajā 

nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja 

darba devējs ir pašvaldība”. 

 

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 2009.gadā bija: 

• Rēzeknes pilsētas pašvaldību bibliotēku profesionālā vadība; 

bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā palīdzība un 
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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 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, Rēzeknes 14.arodvidusskola, Rēzeknes ģimnāzija, Mākslas un dizaina 

vidusskola, Robežsardzes koledža) bibliotēku darbiniekiem un rajona bibliotekāriem 

(Ozolaines, Feimaņu, Pušas, Viļānu, Verēmu, Strūžānu, Nautrēnu, Ozolmuižas, 

Gaigalavas, Lendžu, Kaunatas, Maltas, Bērzgales, Sakstagala, Audriņu bibliotēkas), 

citu iestāžu bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai un Latgaliešu 

Literatūras fondam), iestādēm un individuāliem interesentiem. Konsultāciju tematika: 

bibliotēkas krājums un katalogi, darbs ar IIS ALISE (informācijas atlase, cirkulācija, 

krājuma uzskaite, kataloģizācija un rekataloģizācija), novadpētniecības darbs. 

Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas bibliotēkā, gan pa tālruni. 

Kopā sniegtas 133 konsultācijas, apmeklētas 23 rajona un 4 pilsētas bibliotēkas 

(Bērnu bibliotēka, 2.bibliotēka, Poļu vidusskolas bibliotēka, Latgales kultūrvēstures 

muzeja lasītava). CB direktore M.Sproģe piedalījās Rēzeknes rajona bibliotēku 

akreditācijā un līdz ar Akreditācijas komisiju apmeklēja Rēzeknes rajona 23 

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. RCB Informācijas tehnoloģiju nodaļas 

galvenā bibliotekāre A.Keirāne kā konsultante piedalījās Rēzeknes pilsētas un 

Rēzeknes reģiona skolu bibliotekāru apmācībās un Rēzeknes rajona padomē 

notiekošajās rajona bibliotekāru apmācībās.  

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 
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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 2009.gadā Rēzeknē 

reģistrēti 4570 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem.  

2009.gadā vecumā līdz 18 gadiem Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā reģistrēti 

lietotāji:         1680 

2.bibliotēkas bērnu nodaļā       665 

Centrālajā bibliotēkā    547 

Lietotāju kopskaits vecumā līdz 18 gadiem Rēzeknes CB   2892 

Bibliotekārais aptvērums aptuveni 63 %. 

 

Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkā 2009.gadā    36932 

2. bibliotēkas bērnu nodaļā   7608 

Centrālās bibliotēkas abonementu bērni apmeklējuši 738 reizes. 

Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši 45278 reizes. 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā   18,55 x 

 

Izsniegums Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2009.gadā   64308 

2. bibliotēkas bērnu nodaļā   15619 

Centrālās bibliotēkas abonementā bērniem izsniegtas    1043 

Kopā izsniegums Rēzeknes bērniem 2009.gadā 80970. 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā    32,3 
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1. tabula Bērnu bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 2007. gads          2008. gads          2009. gads 
Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 1703 1879 1991 pozitīva 

 Izsniegums 54639 65922 64308 mainīga 

            Apmeklējumu 

skaits 
33161 36729 36932 pozitīva 

 

Salīdzinājumā ar 2008.gadu, samazinājies izsniegumu skaits lasītavā, jo no 

2009.gada 1.augusta bibliotēka strādā nepilnu darba nedēļu. 

2009.gada beigās bērnu bibliotēkas krājumā bija 17957 informācijas nesēji par 

summu 18901.29 Ls. Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (57.4 %), krievu 

valodā (39.4 %), %), pārējās svešvalodās (3.2 %). Bērnu bibliotēka 2009.gadā 

abonēja 24 žurnālus un 5 laikrakstus latviešu un krievu valodā. Lasītavā ir galda 

spēles pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. 

2009.gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas krājums papildinājies ar 1522 

iespiedvienībām, tajā skaitā 1100 grāmatām. Dāvinājumā no privātpersonām un 

organizācijām saņemtas 686 grāmatas. KKF mērķprogrammas ”Jaunu grāmatu un citu 

izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ietvaros Rēzeknes pilsētas bērnu 

bibliotēkas krājumā ienākušas 27 grāmatas un 2 elektroniski informācijas nesēji (LNB 

projekts, - CB ir tā dalībnieks). Ar KKF fonda mērķprogrammas „Lasīšanas 

veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” 1.posma „Bērnu žūrija” 

starpniecību bibliotēka ieguvusi 5 eksemplārus jaunāko grāmatu. 

Turpinās bibliotēkas dalība publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais 

tēva dēls”, kā rezultātā daļēji segti ātrgaitas un bezvadu interneta abonēšanas 

izdevumi. VVBIS projekta ietvaros nodrošināta piekļuve datu bāzēm „Letonika”, 
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„LURSOFT Laikrakstu bibliotēka”, „Rubricon”. Pilsētas budžeta līdzekļi ir galvenais 

finansējuma avots jaunāko informācijas nesēju iegādei. 

2009. gadā no krājuma izslēgta 1571 nolietota grāmata, kā arī 442 žurnāli, 

kuru glabāšanas termiņš beidzies. Nolietoto eksemplāru nomaiņai tiek izmantots RCB 

depozitārija krājums. Turpinās grāmatu krājuma rekataloģizācija. 

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju 9.02. Krājuma apgrozība 

3.58.  

Uzziņu informācijas darba galvenais uzdevums – kvalitatīvas un pilnīgas 

informācijas pieejamības nodrošinājums un lietotāju informācijas prasmju 

veicināšana. 2009.gadā darbā ar bērniem izpildītas 2956 uzziņas. Uzziņu informācijas 

darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, tematiskās mapes un 

elektroniskie informācijas resursi. Pieejamas datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, 

„LURSOFT laikrakstu bibliotēka”. 2009.gadā bērnu bibliotēkā sniegtas 1074 

elektroniskās uzziņas. Bibliotēkā ir nodrošināta brīva pieeja Rēzeknes CB un valsts 

citu bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, analītikas un novadpētniecības datu 

bāzēm. Sniegto uzziņu skaits samazinās, jo bibliotēkas lietotāji attīstījuši savas 

prasmes informācijas meklēšanā. Izmantojot bibliotēkas datorus, bieži informācija 

tiek meklēta bez darbinieku palīdzības. Liela nozīme ir bibliotekārajām stundām un 

individuālajām konsultācijām, kuru laikā tiek apgūtas arī praktiskas iemaņas. Tiek 

sniegts individuāls atbalsts bērniem un pusaudžiem, meklējot dažāda veida 

informāciju un materiālus. 2009.gadā - 714 individuālas konsultācijas darbā ar datoru. 

Apmācība informācijas meklēšanā pieejamajās datubāzēs notiek ne tikai skolēniem, 

bet arī citiem bibliotēkas lietotājiem. 

Ikdienas darbā bērniem palīdzam iegūt un pilnveidot prasmes meklēt 

informāciju patstāvīgi, strādāt ar grāmatu kā informācijas avotu, meklēt atbildes 

enciklopēdijās, vārdnīcās un rokasgrāmatās, iegūto informāciju atlasīt, saprast un 

pielietot. Tiek veikts tradicionālo un elektronisko pakalpojumu popularizēšanas darbs. 

2009.gadā bērnu bibliotēku apmeklējušas 10 skolēnu un pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņu grupu ekskursijas (1.vsk. 2.c kl., 4.vsk.2.a,.b kl., 3.kl., Poļu 

vidusskolas sagatavošanas grupa, 1.vidusskolas vasaras nometnes„Skaņburdienas” 66 

dalībnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu „Māriņa”, „Auseklītis”, „Pasaka”, „Rūķītis”, 

grupas). Novadītas 10 bibliotekārās stundas, kuru laikā bērni iepazinuši bibliotēkas 

struktūru ( abonementu, lasītavu), grāmatu izvietojumu bibliotēkā un uzzinājuši par 

patstāvīgas informācijas meklēšanas iespējām, izmantojot bibliotēkas krājumu un 
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elektroniskos resursus. Skolēni piedalījušies pārrunās: ”Grāmata- mūsu labākais 

draugs”, „Bibliotekāra profesija”, „Grāmatas ceļš līdz lasītājam”, „Kā meklēt 

informāciju bibliotēkā ( grāmatu krājumā, periodiskajos izdevumos, internetā)”, „Kā 

strādāt ar uzziņu literatūras izdevumu”, „Informācijas iegūšanas iespējas, izmantojot 

elektroniskos resursus”, „Ko lasīt vasarā”, „Interneta lietošanas noteikumi”, „Drošs 

internets”, „Kas ir elektroniskais katalogs un kā tajā atrast informāciju”, kā arī 

apguvuši praktiskas iemaņas. 

Pirmsskolnieki guva pirmo priekšstatu par bibliotēku, lietošanas noteikumiem 

un piedalījās pārrunās par tēmām :”Kā iekārtota bibliotēka”, „Kā kļūt par bibliotēkas 

lasītāju un grāmatu draugu”, „Mūsu mīļākās pasaku grāmatas un to varoņi”. Lasītavas 

vadītāja B. Opencāne piedalījās „Letonika.lv” konkursā „Meklē un atrod datu bāzē 

letonika.lv”. 

Informācija par bērnu bibliotēkas abonētajiem preses izdevumiem pieejama 

RCB mājas lapā sadaļā „Periodika”, bet ar krājuma jaunieguvumiem var iepazīties 

elektroniskajā katalogā. Jaunieguvumus uzreiz pēc saņemšanas novietojam 

pastāvīgajā izstādē „Jaunās grāmatas”. Notiek pārrunas pie izstādēm, tematiski 

grāmatu apskati skolēniem, kā arī individuāla informācija lasītājiem par interesējošām 

tēmām. 

Par bērnu bibliotēkas aktualitātēm un jaunieguvumiem 2009.gadā bijušas 15 

publikācijas laikrakstos „Rēzeknes Vēstis”(latviešu un krievu valodā) un „Panorama 

Rezekne”, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv , 

interneta portālos www.rezekne.lv un www.publika.lv. 16 publikācijas par izstādēm 

un bibliotēkas pasākumiem, 2 reizes informācija Latgales Reģionālās televīzijas ziņās. 

Pēc lasītāju pieprasījuma veicam tematiskas uzziņas. 2009.gadā pirmsskolas 

izglītības pedagogiem un skolu bibliotekāriem sagatavotas un izsniegtas 11 tematiskas 

grāmatu un citu materiālu kopas izmantošanai darbā ar bērniem; „Jaunākā latviešu 

bērnu literatūra”, „Par Leontīni Apšenieces dzīvi un dzeju”, „Gotiņas-brūnaļiņas tēls 

latviešu folklorā”, „Pele latviešu folklorā”, „Viss par rotaļlietām” u.c. 

Darbā ar lasītājiem izmantojam netiešās interešu pētniecības metodes – 

novērošanu, pārrunas par izlasītajām grāmatām un interesējošām tēmām. 2009.gada 

aprīlī, ar mērķi noskaidrot skolēnu lasīšanas vēlmes un vērtējumu par bibliotēkas 

darbu, pakalpojumu klāstu, to pieejamību un kvalitāti, no 2.04-14.04 veicām lasītāju 

aptauju “Bērnu bibliotēka-mācību un atpūtas vieta”. Anketas iesniedza 20 dažādu 

vecuma grupu lasītāji. 
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    Pēc aptaujas rezultātiem izriet, ka skolēni nāk uz bibliotēku, lai izlasītu 

jaunākās grāmatas un preses izdevumus, izmantotu internetu. Lasītājus interesē 

izzinošā literatūra, piedzīvojumi, fantastika, spoku un šausmu stāsti, romāni un 

pasakas. 

Anketās lasītāji sniedza savu vērtējumu par interneta pieejamību. Vairums 

respondentu atzina, ka internets tiek lietots kā mācībām, tā izklaidei. Bieži skolēni 

internetu izmanto komunikācijai( e-pastam, čatošanai, sociālo komunikāciju portālu 

lietošanai) un datorspēlēm. Kā svarīgu pozitīvu faktu aptaujātie uzsvēra to, ka 

internets ir bezmaksas. Anketas bija ļoti atšķirīgas, ar dažādiem rakstīšanas stiliem, 

izteikumiem, zināšanu līmeņiem. Veicot anketu analīzi, secinājām, ka bibliotēkas 

piedāvātajiem resursiem joprojām nozīmīga loma gan zināšanu apguvē, gan brīvā 

laika pavadīšanai. Iepriecina atzinums, ka bērni uz bibliotēku nāk labprāt, jo viņi šeit 

var rast atbildes uz saviem jautājumiem. 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa 

„Bērnu žūrija”. Šogad Rēzeknē Bērnu žūrijā iesaistījās 74 bērnu bibliotēkas lasītāji. 

Grupas dalībniekus vieno kopīgs uzdevums - izlasīt un novērtēt jaunāko bērnu 

literatūru, žūrijas eksperti ir arī aktīvi jauno grāmatu popularizētāji vienaudžu vidū. 

Tā kā šogad bija ierobežots žūrijas grāmatu eksemplāru skaits, bibliotēkas 

darbiniekiem nācās veikt lielu organizatorisku darbu, lai visi spētu vajadzīgās 

grāmatas saņemt un izlasīt. Stimuls piedalīties žūrijas darbā ir tradicionālie Kultūras 

pārvaldes organizētie svētki Bērnu žūrijas dalībniekiem pie Lielās Ziemassvētku 

egles. 

Otra lielāka grupa (189 bērni) ir mūsu vismazākie lasītāji- pirmsskolnieki. 

Pirmsskolas vecuma lasītāju skaitam ir tendence pieaugt (2007.g.-90, 2008.g.-145, 

2009.g.-189). 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, lielākā daļa reģistrēti 

bibliotēkā arī šogad. Turpinām aktīvu sadarbību ar pirmsskolas vecuma bērnu 

vecākiem, vecvecākiem un audzinātājām, lai modinātu un uzturētu interesi par 

bibliotēku. Tematiskā plaukta „Mana pirmā grāmatiņa” krājums tiek aktīvi lietots, 

diemžēl mazuļiem domātās grāmatas ātri nolietojas. Lasītavā pirmsskolnieki labprāt 

darbojas spēļu stūrītī. 
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2009.gadā tika īstenots Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes Mazo 

projektu konkursā atbalstītais RCB projekts „Bērnu stūrīša izveide Rēzeknes pilsētas 

centrālajā bibliotēkā”. Ģimenēm kopā apmeklējot bibliotēku, bērniem tagad ir savām 

interesēm atbilstošs grāmatu, rotaļlietu krājums un piemērotas mēbeles. 2009.gadā 

Centrālajā bibliotēkas lasītāju pulkā reģistrēti 159 bērni līdz 16 gadu vecumam. 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka sadarbojas ar pilsētas vispārizglītojošām 

izglītības iestādēm, īpaši sākumskolas klasēm, bērnudārziem un interešu izglītības 

iestādēm. Galvenie sadarbības partneri ir pedagogi un bibliotekāri, pirmsskolas bērnu 

izglītības iestāžu „Auseklītis”, „Pasaka”, „Rūķītis”, „Māriņa” un Katoļu pirmsskolas 

izglītības iestādes skolotāji. Tradicionāli kopā ar pilsētas skolu un pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem bērniem organizējam iepazīšanās ekskursijas uz 

bibliotēku. Sadarbības mērķis- iespējami vairāk bērnu vismaz reizi apmeklējuši 

bibliotēku, zina par tās eksistenci, piedāvājumu, iespējām meklēt vajadzīgo 

informāciju, bet vēl labāk – prot orientēties jebkurā bibliotēkā un lietot tās resursus. 

Ekskursijās bērni uzzina, kā kļūt par bibliotēkas lietotāju un daudzi pēc tam atnāk 

kopā ar vecākiem, lai ņemtu grāmatas lasīšanai mājās. 

Veidojot bērniem piemērotu un radošu vidi, labprāt eksponējam pašu bērnu 

zīmējumus un citus radošos darbus. Pirmsskolas skolotājām gatavojam tematiskas 

materiālu kopas darbam ar bērniem, bērnudārza nodarbībās top darbiņi, tos izstādēs 

bērnu bibliotēkā var aplūkot bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotēku nedēļā sadarbībā ar 

PII „Auseklītis” (grupiņa „Bitītes”) metodiķi Z. Breidaku un skolotāju L. Bogdani 

organizējām bērnu radošo darbu izstādi „Putnu pilnas pazarītes” un tematisku rīta 

stundu „Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu”. Kopā ar Katoļu pirmsskolas 

iestādi( skolotāja Anita Dakule) izstādi „Mani draugi- mājdzīvnieki” un rīta stundu 

„Mini manu mīkliņu”, kurā bērni uzzināja, ko labu cilvēkam dod mājdzīvnieki un 

minēja mīklas. 

Sadarbība ar Rēzeknes Skolēnu Interešu centra vizuālās mākslas pulciņa 

skolotājām ilgstoša un sekmīga. Bibliotēkas lasītājus šogad radošai darbībai 

iedvesmoja Jevģēnijas Dudukalovas audzēkņu darbu izstādes „Ziemas pasaka”, 

„Mana mīļākā pasaka”, kurā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni zīmējuši 

mīļāko pasaku tēlus. Mākslas dienu laikā bibliotēkā bija Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas audzēkņu (skolotājs Andris Anspoks) plastisko darbu izstāde „Pirkstiņi”. 

Pilsētas 2. bibliotēkā sadarbībā ar Rēzeknes 6. vidusskolas 9. klasēm notika pasākums 

„Dzeja manī” un skolēnu radošo darbu izstāde „Krāsainā dzejas pasaule”. Zēnu 
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ieinteresētību rosinājuši armijas tematikai veltītie pasākumi, kuri organizēti 

bibliotēkai sadarbojoties ar 2. Zemessardzes novada štāba speciālistiem un 

5.vidusskolas 5.b, 7.c, 8.c klašu audzinātājiem.  

Kopā ar CB lasītavas vadītāju, ESIP koordinatori Marutu Ločmeli 2009. gada 

maijā pusaudžiem, 1. vidusskolas 7.b un 7.c klašu skolēniem, organizējām interaktīvo 

komandu spēli "40 minūtēs apkārt Eiropas Savienībai". Dalībnieki saņēma balvas un 

piemiņas suvenīrus. 

Nozīmīgi sadarbības partneri ir LNB Bērnu literatūras centrs, Rēzeknes 

Kultūras pārvalde (direktore I. Jaudzema), pašvaldības kultūras iestādes - Rēzeknes 

pilsētas bibliotēkas, Kultūras nams, vietējie preses izdevumi- laikraksti „Rēzeknes 

Vēstis”( A. Elksne), „Rēzeknes Vēstnesis”, „Panorama Rezekne”. Rēzeknes 

pašvaldība atbalsta lasīšanas veicināšanas projekta „Bērnu žūrijas” īstenošanu, pie 

Lielās Ziemassvētku egles apbalvojot tās dalībniekus. 

Sadarbība ar citām kultūras un izglītības iestādēm palīdz operatīvāk reaģēt uz 

bērnu un jauniešu vajadzībām, piedāvāt bibliotēkas resursus plašākam iedzīvotāju 

lokam, kā arī veicina bibliotēkas atpazīstamību pilsētā. 

Lai rosinātu bērnu un jauniešu vēlmi lasīt, bērnu bibliotēka popularizējusi 

savu krājumu, publicējot informāciju presē un elektroniskajos saziņas līdzekļos, 

organizējot 82 literatūras izstādes, 6 tematiskus pasākumus, kā arī 10 pārrunas un 

grāmatu apskatus skolēnu ekskursiju laikā. 

2009.gadā bērnu bibliotēkā notika 3 tematiski pasākumi pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

Janvārī organizējām grāmatu, periodikas materiālu un rotaļlietu izstādi „Mani 

draugi mājdzīvnieki”, kurā pilsētas bērni varēja aplūkot lauku sētas iemītniekus. 

Tematiskajā bērnu rītā „Mini manu mīkliņu” piedalījās Katoļu pirmsskolas izglītības 

iestādes 4-gadīgo bērnu grupa (skolotāja A. Dakule). Pasākuma gaitā bērni minēja 

mīklas par mājas dzīvniekiem un putniem, pie izstādes meklēja attēlus grāmatās, 

noskaidroja, kādi dzīvnieki un putni mīt pilsētā, bet kādi- laukos un kāpēc. 

Bibliotēku nedēļā sadarbībā ar PII „Auseklītis” organizējām pasākumu ciklu 

„Iepazīsim Latvijas putnus”. Bibliotēkā izlikām izstādes „Lieli putni, mazi 

putni”(grāmatas, enciklopēdijas, periodikas izdevumi par putniem), „Kur, gulbīti, tu 

tecēsi?”(putni latviešu folkloras izdevumos). Jaunāko klašu abonementā izvietojām 

bērnudārza nodarbībās (skolotāja L. Bogdane, metodiķe Z. Breidaka) veidoto radošo 

darbu izstādi „Putnu pilnas pazarītes”. Putnu dzīve darbiņos bija attēlota, izmantojot 
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visdažādākos materiālus un tehniku. 21. aprīlī bibliotēkā PII „Auseklītis” „Bitītes” 

grupiņai notika tematiska rīta stunda „Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu”. 

Bibliotēkas darbiniece I. Kuzņecova iepazīstināja ar Latvijas putniem, raksturojot to 

dzīvesveidu un stāstot teikas, bērni aplūkoja attēlus grāmatās, skandēja 

tautasdziesmas par putniem un minēja mīklas. Lai nostiprinātu zināšanas par 

spārnotajiem draugiem, pasākuma nobeigumā bērni kopā ar bibliotekāri minēja 

krustvārdu mīklas. 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. 

22.aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka" (grupiņā "Rūķīši") bibliotēkas 

darbiniece Ineta Kuzņecova vadīja tematisku pasākumu "Grāmatu rīts". Bibliotekāre 

stāstīja par vietu, kur mīt grāmatas – par bibliotēku. Bērni aplūkoja visjaunāko 

grāmatu kolekciju, kopā ar skolotāju Skaidrīti Proveju minēja mīklas par grāmatām un 

lasīšanu un atcerējās pazīstamus grāmatu varoņus. 

Šogad 1.maijā apritēja pieci gadi, kopš Latvija ir pilntiesīga Eiropas 

Savienības dalībvalsts. Vienotais svētku pasākumu moto Latvijā bija „Zināt – nozīmē 

iegūt”’, bet sauklis – „Piedalies!”. 21. maijā Rēzeknes Eiropas Savienības 

Informācijas punkts (ESIP) kopā ar Rēzeknes Bērnu bibliotēku organizēja interaktīvu 

spēli „40 minūtēs apkārt Eiropai”. 

Bērnu bibliotēkā bija sapulcējušies Rēzeknes 1. vidusskolas 7.a un 7.c klases, 

kuras, sadalījušās 4 komandās, savā starpā sacentās zināšanās par Eiropas Savienības 

slavenākajiem cilvēkiem, vēsturi, sportu, ģeogrāfiju, mākslu u. c. Skolēni sacentās 

aizrautīgi, uzzināja daudz jauna, kā arī atcerējās aizmirsto par Eiropu. 

Zēnu interesi rosinošu pasākumu organizēja pilsētas 2. bibliotēkas bērnu 

nodaļa. 5.vidusskolas 7.c, 8.c un 5.b klases skolēni par godu Latvijas armijas 

gadadienai 9.novembrī apmeklēja 2.Zemessardzes novada štāba muzeju, kur 

2.Zemessardzes novada štāba Civilmilitārās sadarbības speciāliste virsseržante Diāna 

Selecka iepazīstināja ar zemessardzes vēsturi fotogrāfijās, kara muzeja apbalvojumu 

kolekciju un vēsturi, pakāpju uzšuvēm, zemessargu ekipējumu. Notika ieroču 

demonstrācija. To vadīja 2.Zemessardzes štāba virsleitnants Vilnis Ludboržs. Skolēni 

iepazinās ar ieročiem, to svaru un pielietojumu .Tika demonstrēts arī ekipējums, ar 

kuru mūsu valsts karavīri dodas starptautiskajās operācijās Afganistānā. 

Bibliotēkas rīkotajā pēcpusdienā 10.novembrī skolēni klausījās 

3.Zemessardzes novada 3.NMN vada kaprāļa Andreja Rudzinska stāstījumu, kā 
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veidot militāro karjeru, par dalību starptautiskajās operācijās. 2.Zemessardze novada 

štāba virsleitnants Vilnis Ludboržs pastāstīja par ieroču veidiem un to, cik svarīgs ir 

modernais ekipējums karavīru gaitās. 

Sarunā ar pusaudžiem uzsvēra, ka, izvēloties karavīra gaitas, ļoti no svara ir 

veselība un zināšanu līmenis, kā arī motivācija- kāpēc es izvēlos militāro karjeru ? 

Lai veicinātu interesi par grāmatām un lasīšanu, bērnu bibliotēka piedalījās 

starpvalstu un nacionālajos lasīšanas veicināšanas projektos: ”Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļa” un ”Bērnu žūrija”. Šogad Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā uz Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas Krēslas stundu pulcējās grāmatu draugi, lai kopā lasītu Astrīdas 

Lindgrēnas grāmatas „Brāļi Lauvassirdis” fragmentu „Notikumi Ērkšķrožu ielejā”. 

Krēslas stundas dalībnieki iepazinās ar grāmatu izstādēm „Ziemeļblāzmas 

apmirdzēti stāsti” un „Ronja, Pepija, Rasmuss un citi bērnu draugi”, bet lasītavā 

varēja aplūkot izstādi „Ziemeļu zemes karaļi”. Vakara gaitā bērni uzzināja daudz 

interesanta par iemīļoto rakstnieci Astrīdu Lindgrēnu, kura radījusi veselu grāmatu 

karaļvalsti ar bērniem pazīstamiem grāmatu varoņiem, to priekiem un bēdām, 

sasniegumiem un rūpēm. 

Katram bija iespēja kļūt par grāmatu karali un lasīšanas brīdī iemantot arī 

karaļa kroni. Bērni lasīja par notikumiem Ērkšķrožu ielejā, dalījās pārdomās par ļauno 

un labo, karu un mieru, par cilvēcību un drosmi, kas nepieciešama, lai stātos pretī 

cietsirdībai ikdienā. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros aktualizētā kara un miera tēma tika 

saistīta ar Lāčplēša dienu. Pasākuma vadītāja aicināja atcerēties, ka Lāčplēša dienu 

mēs svinam par godu latviešu karavīriem, kuri sargā mūsu valsts mieru, un lūdza 

katru pasākuma dalībnieku uzrakstīt savu vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. 

Krēslas stundas lasījumi kļuvuši par novembra tradicionālu pasākumu un, bez 

īpašas aicināšanas, pulcina pusaudžus, jo kopīgi lasītā teksta un rāmās vakara 

noskaņas iespaidā izdodas mierīgas un atklātas sarunas par bērniem svarīgām tēmām. 

Šie projekti veicinājuši bērnu piederības sajūtu bibliotēkai, savstarpējas draudzības un 

sadarbības gaisotni. 

Bērnu žūrija neapšaubāmi ir veiksmīgākais lasīšanas veicināšanas projekts. 

Tās darbība visvairāk cēlusi lasīšanas prestižu un ieņēmusi stabilu vietu bērnu 

bibliotēkas dzīvē. Bērnu žūrija iesaistījusi nopietnā lasīšanā un lasītā vērtēšanā lielu 

bērnu grupu, kura, savukārt, popularizē grāmatas savā draugu un paziņu vidē. 2009. 

gadā Bērnu žūrijas darbu veica 74 bērni no visām pilsētas skolām. Vērojam, ka žūrijas 
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dalībniekiem patīk elektroniskā grāmatu vērtēšanas anketa, tā vairo projekta prestižu 

un dalībnieku pašapziņu. 

Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei un lasītāju daudzpusīgu interešu 

veidošanai organizējam literatūras izstādes. Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 

bērniem bija literatūras izstāžu cikli „Iepazīsim Latvijas putnus!”, „Bērnu rakstnieki- 

jubilāri”(izstādes „Dabas draugs Jānis Baltvilks”, „Es nāku no savas bērnības. 

Leontīne Apšeniece”, „Margaritai Stārastei- dzimšanas diena”u.c.), „Zinītis aicina pie 

sevis ciemos” ( izstādes „Kāda ir zeme”, „Cik ir zvaigžņu debesīs?”, „Zinīša ceļojums 

matemātikas pasaulē”), kā arī tematiskas izstādes „Zaļās zāles Brīnumu zemē”, 

„Sarkst tomātiņš dobē un ķirbis dzeltē”( maziem bērniem par to, kas aug dārzā). 

5.-6. klašu abonementā lasītāju atsaucību guva valsts svētkiem veltītais izstāžu 

cikls „Mēs- savas Tēvzemes meitas un dēli”, latviešu gadskārtām un citiem svētkiem 

veltītās izstādes „Lielā diena nu ir klāt”, „Tu mīļā, mīļā māmiņa”, „Ģimene- manas 

stiprās saknes”, „Miķeli gaidīju kā savu brāli”, „Kluss svecīšu gaismā Ziemassvētku 

vakars”, kā arī tematiskas izstādes „Šīs grāmatas ieteic Tavi vienaudži” (izstādi 

veidoja paši lasītāji, novietojot izstādē savas mīļākās grāmatas) „Grāmatas taviem 

atpūtas brīžiem”, „100 veidu kā izzināt noslēpumus” u.c. 

7-9.klašu abonementā notika tematiskās un rakstnieku jubilejām veltītas 

izstādes „Autiem klāta baltu baltiem” (ziemas tēlojums latviešu literatūrā), „”„Dzimst 

dzeja, aug – kā zvaigznes un kā rozes…”( A. Bloka un M. Cvetajevas atcerei), 

„Garlībs Merķelis - pirmais latviešu brīvības karotājs” u.c. 

Bērnu bibliotēkas lasītavā nozīmīgākās izstādes veltītas novadpētniecības 

literatūras popularizēšanai. Izstāžu cikli „Latgale, man tavam zelta kokam kļūt!” 

(izstādes Franča Trasuna, Franciska Varslavāna, Antona Varslavāna jubileju atcerei), 

„Caur saviem ļaudīm Latgale mirdz”( izstādes „Broņislava Martuževa”, „Cilvēka 

bērns no Sakstagala. J. Klīdzēja daiļrade”, „Anna Rancāne. Dzejniece. Laikabiedre. 

Novadniece”, „Latgales māla meistars - keramiķis Polikarps Vilcāns”, „Tēlnieks 

Leons Tomašickis”. Izstāžu cikls „Skatuve mana - dzīve” iepazīstināja ar latviešu 

teātra mākslas meistariem, bet aktuāliem notikumiem veltīta pastāvīgā izstāde 

„Šodien aktuāli”. 

Lai noskaidrotu bibliotēkas apmeklētāju viedokli par bibliotēkas sniegto 

pakalpojumu nozīmi skolēnu ikdienā, 2009. gadā veicām lasītāju aptauju „Bērnu 

bibliotēka- mācību un atpūtas vieta”. Atbildes liecināja, ka bibliotēkas pakalpojumi 

bērniem ir nozīmīgi un to kvalitāte apmierina. 



 28 

Bērni un vecāki izsaka atzinību par lasīšanas veicināšanas projektu „Bērnu 

žūrija”. Neraugoties uz to, ka šogad Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija bija ierobežotā 

eksemplāru skaitā, piedalījās 74 dalībnieki. Aktīvākie lasītāji vēlētos vairāk jaunu 

grāmatu, īpaši par pusaudžu un jauniešu savstarpējo attiecību jautājumiem. 

Vismazāko lasītāju (3-4 g. v.) vecāki priecājas par iespēju ņemt aplūkošanai mājās 

bilžu grāmatas, taču gribētu plašāku piedāvājumu. Daudzi bērnu vecāki izsaka domu, 

ka šobrīd bibliotēkas pakalpojumi ļoti svarīgi, jo ģimenes materiālās iespējas 

ierobežotas. Uzziņu literatūra ir dārga, krīzes laikā daudzas ģimenes ir atteikušās no 

interneta pieslēguma, tāpēc skolas un bērnu bibliotēkā tiek meklētas atbildes skolas 

uzdevumiem un pašizglītībai, bērni drošībā un siltumā lietderīgi pavada brīvo laiku. 

 
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 – 60. 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 2009.gadā – 27, tai skaitā darbiniekiem – 14, lasītājiem – 

13. Bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir 2 multifunkcionālās iekārtas, 6 

printeri, 1 skeneris, 3 svītrkodu skeneri. 

Visumā darba apstākļi bibliotēkā ir labi, taču jau izjūtams telpu trūkums 

krājuma izvietošanai brīvpieejā, kā arī nav piemērotu telpu depozitārija izvietošanai. 

Pietrūkst tehniska rakstura palīgtelpu (noliktavas, garderobes). Būtiskākais telpu 

trūkums – nespēja nodrošināt tanīs stabilu optimālas gaisa temperatūras režīmu 

ziemas un vasaras periodā. CB abonementā un lasītavā būtu vēlama grīdas seguma 

nomaiņa. 

Filiālbibliotēkas ir izvietotas pašvaldībai piederošos namīpašumos. To 

materiāltehniskais stāvoklis ir labs, taču abās bibliotēkās būtu nepieciešama logu 

nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais remonts Bērnu bibliotēkā. Filiālēs ir izveidoti 

lokālie datortīkli, nodrošināta interneta (arī bezvadu) pieejamība gan Centrālajā 

bibliotēkā, gan filiālēs ir uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes automatizētā sistēma.  
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Centrālajā bibliotēkā ir uzstādīts lifts – pacēlājs, kas personām ar kustību 

traucējumiem nodrošina bibliotēkas abonementa pakalpojumu pieejamību. 

Ierobežoto finansiālo apstākļu dēļ 2009.gadā nevienā no bibliotēkām netika 

veikti ne pamatlīdzekļu iepirkumi, ne plašāki remontdarbi. 

 

Bibliotēkas personāls 

 

Bibliotēkās strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 7 ir ar vidējās, 4 ar 

augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību. Vidējais darba stāžs CB - 14 gadi. 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā 2009.gadā daudz uzmanības veltīts 

bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas celšanai. Notikuši 3 semināri un 3 

informatīvās stundas, kurās esam analizējuši 2008.gada bibliotēku darba rādītājus, 

iepazināmies ar profesionālās literatūras jaunumiem un projektu attīstību, ar grāmatu 

un žurnālu jaunumiem, par rekataloģizācijas jautājumiem, par ESIP darbību un 

bibliotekāru tālākizglītības iespējām. 

2009.gadā bibliotēkas darbinieki piedalījušies: 

IIS ALISE kursi un semināri:  

BIS Skolu ALISE izmantošana skolas bibliotēkās automatizācijā – 5 

darbinieces; 

BibCamp – 3.nekonference – 1 darbiniece; 

BIS ALISE konfigurēšana un administrēšana (padziļinātais kurss) – 1 

darbiniece; 

LNB: 

Galveno bibliotēku direktoru seminārs - direktore;  

Bibliotēku statistika: veidošanas principi un analīze - 1 darbiniece;  

Saskarsmes māksla ar bērniem un pusaudžiem jaunajos ekonomiskajos un 

sociālajos apstākļos -1 darbiniece; 

Bibliotekārais un informācijas darbs bibliotēkā: pamatzināšanu programma – 2 

darbinieces; 

Sociālais tīkls Twitter – 1 darbiniece; 

ES Informācijas aģentūra:  

ESIP koordinatoru mācību seminārs   - 1 darbiniece; 

LURSOFT: 

LURSOFT datu bāzu izmantošana – 11 darbinieces; 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija: 
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Projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” apmācības – 2 darbinieces; 

Stāstīšanas tradīciju iespējas bibliotēkā – 2 darbinieces; 

Latvijas Bibliotekāru biedrība: 

LBB 13.konference „Bibliotēka bez robežām: virzība uz globālu saprašanos” – 

6 darbinieces; 

VA KIS: 

e-pakalpojumi iedzīvotājiem: inbox.lv – 1 darbiniece; 

e-pakalpojumi iedzīvotājiem: Latvenergo.lv – 1 darbiniece; 

EBSCO datu bāzu apmācības - 1 darbiniece; 

Ebreju reliģiskā draudze „Šamir”: 

Holokausta un diskriminācijas problēmu pētīšanas un apmācības metodika – 1 

darbiniece; 

2009.gadā CB direktore M.Sproģe turpināja darbu Latvijas Bibliotēku 

padomē. 

Lai veicinātu personālā pašizglītību, CB bibliotekāriem dota iespēja darba 

laikā pusstundu strādāt ar internetu, pusstundu lasīt jaunākos periodiskos 

izdevumus. 

 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) 2009.gada budžets - 173738 Ls, tas ir 20,80 Ls uz vienu reģistrētu 

bibliotēkas lietotāju (2008.g. – 27.91 Ls).  

Pašvaldības piešķirtie līdzekļi – 167708 Ls, kas ir par 19% mazāk, nekā 

2008.gadā. Samazinājuma iemesls – ekonomiskā krīze valstī. 

Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem 

maksājumiem – 2400 Ls. Valsts mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru 

izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās – 1830 Ls, tas ir par 50% mazāk 

nekā 2008.gadā.   Par novada analītikas bibliogrāfisko datu sagatavošanu iekļaušanai 

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzē no VA „Kultūras informācijas sistēmas” 

saņemta atlīdzība 258 Ls. No Rēzeknes rajona padomes saņemti 1800 Ls kā 

līdzfinansējums reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai. 
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74% no CB budžeta izlietoti darbinieku algām un sociālās apdrošināšanas 

iemaksām. Vidējā bibliotekāro darbinieku amata alga līdz 2009.gada 1.augustam – 

325 Ls mēnesī, bet no 2009.gada 1.augusta, kad CB darbiniekiem tika noteikts nepilns 

darba laiks (4 darba dienas nedēļā), saņemot darba algu proporcionāli nostrādātajam 

laikam, darbinieku atalgojums samazinājās par 20%. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2009.gadā no pašvaldības piešķīruma 

iztērēti 10996 Ls,- tai skaitā grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 10567 Ls (tas 

ir - 0,30 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 1170 Ls) un „Bērnu žūrija” 

(saņemtas grāmatas par 24 Ls). Daudz bijis grāmatu un citu iespieddarbu dāvinājumu 

no Latgales Kultūras centra izdevniecības, SIA "Latgales Druka", LNB, ES 

Informācijas centra, Rēzeknes iedzīvotājiem. 

 

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. 

2009. gadā tika izstrādāts saturiskais un vizuālais plānojums jaunai bibliotēkas 

interneta vietnei. Jaunā interneta vietne darbojas kopš 23.februāra, tai ir saglabāta 

iepriekšējās vietnes adrese – www.rezeknesbiblioteka.lv. Jaunā vietne ir papildināta ar 

līdz šim nebijušām sadaļām, piem., Bibliotekāru veidotie materiāli, Sludinājumi, 

Bērniem, Jaunākās grāmatas, Jaunieguvumu slīdrāde, Novadnieki u.c. Ir uzlabota 

bibliotēkas interneta vietnes interaktivitāte – korekti darbojas komentēšanas iespēja, 

kā arī ir pieejama Viesu grāmata; ir nodrošināta un tiek izmantota iespēja veidot 

tāllasītāju aptaujas. 

2009.gada laikā jaunajā bibliotēkas interneta vietnē kopumā publicēti 136 ziņu 

sižeti, kā arī 19 virtuālās izstādes (papildinātas ar iespēju pārbaudīt pieejamību (saite 

uz e-katalogu)). No 2009.gada interneta vietnē tiek publicēti bibliotēkā skatāmo 
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izstāžu apskati, daudzos gadījumos tiem tiek pievienoti noderīgu interneta saišu 

saraksti par attiecīgo tēmu, tādējādi radot plašāku saturisko piedāvājumu un īpašas 

priekšrocības bibliotēkas tāllasītājiem. 

Tika turpināts darbs pie Interneta resursu sadaļas klāsta papildināšanas. 

Jaunajā interneta vietnes sadaļā Bibliotekāru veidotie materiāli tika ievietotas 4 

slaidrādes. Tāpat kā iepriekš, arī 2009.gadā katru mēnesi divas reizes tika publicēti 

jaunieguvumu saraksti. Interneta vietnes elektroniskais grāmatu plaukts gada beigās 

saturēja 41 tiešsaistē pieejamu grāmatu vienību. 

2009.gadā interneta vietnē tika turpināts 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). 

Katru dienu bibliotēkas interneta vietnē tika nomainīts dienas citāts. 

Kopš 2009.gada bibliotēkas interneta vietnē publicētās ziņas iespējams ieteikt 

portāla Draugiem.lv lietotājiem, izmantojot katrai ziņai pievienoto speciālo ikonu 

Pasaki draugiem. 

2009.gadā tika izveidots un aktīvi menedžēts bibliotēkas profils sociālajā tīklā 

Twitter. 

2009.gadā ir būtiski palielinājies tāllasītāju skaits – 42 380 interneta vietnes 

apmeklētāji (gandrīz divreiz vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) un 42 929 e-

kataloga apmeklētāji (vairāk nekā divreiz salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā 

uzskaitītajiem). 

CB Informāciju tehnoloģijas nodaļa sadarbojas ar masu medijiem, Rēzeknes 

rajona bibliotekāriem, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi. Informācija par 

bibliotēku 2009.gadā tika sniegta portāliem www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv, 

www.lakuga.lv, www.lr.lv, tika sniegtas intervijas Latgales Reģionālajai televīzijai. 

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 un pilsētas izglītību iestāžu bibliotēkām. 

Rēzeknes CB ikgadējās Bibliotēku nedēļas tradīciju turpinājumā tika 

organizēti dažādi pasākumi , piemēram, izstādes un akcija "Atlaide parādniekiem", 

(visās bibliotēkās), vietējā presē tika publicēti raksti par bibliotēku vēsturi un 

jaunumiem ("Manas bērnības bibliotekāre", "Par teicamu darbu", "Lasītavas 
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jaunumi", "Bibliotēkas jaunumi", „Grāmatu jaunumi”), par akcijām un projektiem 

("Stāstu laiks”, „Bērnu stūrītis”, "Atlaide parādniekiem", „Bibliotēku lasītājiem 

konkurss”) 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. 

2009.gadā par Bērnu bibliotēku bijušas 14 publikācijas, par 2.bibliotēku - 10 

publikācijas un par CB – 121 publikācija 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: 

"Bibliotēku nedēļa", "Nav pārliecības, ka glābjam valsti: [saruna ar RCB 

direktori M.Sproģi], „Bibliotēkās”, „Bibliotēku ziņas", "Daiļliteratūras cienītājiem", 

"Izstāde par visiem Rēzeknes Goda pilsoņiem", "Interesējas par kopkatalogu", 

"Grāmatu jaunumi", "Jaunumi lasītavā ", "Bibliotēkas jaunumi", "Izstāsti savu stāstu", 

„Daudzo iespēju vieta„ ,"Atlaides parādniekiem", "Bibliotēku nedēļa Rēzeknē un 

rajonā", „Izstāde atceļoja uz Latgali”, ”Dzeju vajag izdzīvot”. 

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 

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 un citās kultūras iestādēs plānotajiem pasākumiem. 
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Nozīmīgākie bibliotēkas pasākumi 2009.gadā: 

Tikšanās ar dzejniecēm: L.Apšenieci („Es nāku no bērnības”), I.Viļumovsku 

„Sirds atmiņa”, Betijas Bergas grāmatas „Ikara sindroms” atklāšanas svētki; 

„Tavu zemes kalendāra” prezentācija (pilsētas svētku ietvaros); 

„Rēzeknes Goda pilsoņi” (izstāde CB abonementā); 

„Latvijas Forums III. Mikrobiznesa un pašnodarbinātības ideju darbnīca”; 

„Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, kopīgas vērtības” (izstāde CB 

abonementā); 

„Frankofonā komiksa gadsimts” (Francijas Kultūras centra ceļojoša izstāde 

CB abonementā); 

„Mūsu vaļasprieki” (izstāde 2.bibliotēkā, kurā bija izstādīti bibliotekāres 

Z.Ruskules šūtie spilveni); 

Mūsu bibliotēkas pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes 

informācijas birojs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes rajona 

bibliotēkas, Rēzeknes Augstskola, ES Informācijas aģentūra. 

Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri 

2009.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. 
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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. 

2009.gadā turpinājās darbs pie rajona bibliotēku datu ievadīšanas reģionālajā (pilsētas 

un rajona) e-kopkatalogā. 

Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotēkām. RCB 

mājas lapā pieejama informācija par pilsētas un rajona bibliotēkām. Dažas rajona 

bibliotēkas 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. 

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. 
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un labprāt piedalāmies kolēģu rīkotajos pasākumos, kas paver plašāku redzējumu uz 

bibliotekārā darba norisēm valstī un citviet pasaulē. 

 

Rēzeknes pilsētas CB direktore:    M.Sproģe 

17.02.2009. 


