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1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
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 vietējas 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 īpašām vajadzībām; regulāri iesniegt pārskatus par savu darbību
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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 Centrālās
bibliotēkas 2011. gada lasītāju
sastāvs pēc nodarbošanās
21%

1%
27%

8%
1%

5%
17%

20%

1. Nodarbinātie

2. Mācās un strādā

3. Skolēni
5. Invalīdi

4. Studenti
6. Pensionāri

7. Bezdarbnieki

8. Citi

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā pavisam reģistrēti 8415 lietotāji (CB
– 4321, Bērnu bibliotēkā – 2277, 2.bibliotēkā – 1817). Bibliotēku pakalpojumus
izmanto 5313 Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji (tas ir 16% no pilsētas iedzīvotāju
kopskaita; 2010.g. – 14%), Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji (1482), kā arī,
atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un
ārvalstnieki. Salīdzinot ar 2010.gadu, bibliotēkas lietotāju kopskaits palielinājies par
4%.
RCB kopējais apmeklējumu skaits 2011.gadā - 219781 (CB – 162675, Bērnu
bibliotēkā – 32238, 2.bibliotēkā – 24868). Salīdzinot ar 2010.gadu, kopējais pilsētas
publisko bibliotēku apmeklējumu skaits palielinājies par 15% (CB – 16%, Bērnu
bibliotēkā - 8% un 2.bibliotēkā – par 16%). Apmeklējumu skaita kopējais pieaugums
izskaidrojams ne tikai ar bibliotēkas virtuālo apmeklējumu skaita palielināšanos (RCB
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interneta vietnes apmeklējumu kopskaits 2011.gadā – 97394, tas ir par 36% vairāk
nekā 2010.gadā), bet arī ar to, ka pieaug interese par bibliotēkās rīkotajiem
pasākumiem un pieprasījums pēc bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem.
Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 37 reizes
gadā (ieskaitot virtuālos apmeklējumus) (2010.gadā – 30), 2.bibliotēkas un Bērnu
bibliotēkas lietotāju vidējais apmeklējums gadā - 14 reizes.
Vidējais bibliotēkas apmeklējums dienā: CB – 223 tiešie apmeklējumi un 267
virtuālie apmeklējumi, 2.bibliotēkā - 89, Bērnu bibliotēkā – 115 apmeklējumi.
RCB kopējais izsniegumu skaits 2011.gadā - 275817 (CB – 140716, Bērnu
bibliotēkā – 70713, 2.bibliotēkā – 64388). Salīdzinot ar 2010.gadu, kopējais
bibliotēkas izsniegumu skaits palielinājies par 4%.
RCB kopkrājums, noslēdzot 2011.gadu - 83382 dokumenti (CB – 48405,
Bērnu bibliotēkā – 16799, 2.bibliotēkā – 18178). Salīdzinot ar 2010.gadu, kopkrājums
samazinājies par 6%.
Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas lietotāju 2011.gadā:
Centrālajā bibliotēkā – 11, 2.bibliotēkā - 10, Bērnu bibliotēkā - 7 vienības. Vidējais
izsniegums uz 1 bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 32, 2.bibliotēkā – 35,
Bērnu bibliotēkā – 31 vienība.
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.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Krājuma komplektēšanas pamatprincipus, avotus, prioritātes, kā arī prasības
dokumentu atlasei, veidojot struktūrvienību krājumus, nosaka komplektēšanas
politikas

dokuments

„Rēzeknes

pilsētas

Centrālās

bibliotēkas

kopkrājuma

komplektēšanas pamatprincipi”. Dokumenta pēdējā redakcija apstiprināta 2011.gada
29.septembrī, ņemot vērā izmaiņas RCB struktūrā. Dokumentā noteikts, ka RCB
kopkrājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritāte ir nozaru un uzziņu
literatūras krājuma atjaunošana.
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Krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības budžets.
2011.gadā pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, pieaudzis par 10%. Grāmatu iepirkšanai un periodikas pasūtīšanai
izlietoti 9911 Ls (tas ir 0.29 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju), datu bāzu
abonēšanai – 813 Ls. Citu avotu finansējuma piesaiste RCB krājuma komplektēšanā ir
bijusi visai niecīga: VKKF atbalstītajā mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" 2011.gadā saņemti 29 eksemplāri
iespieddarbu kopsummā par 186.84 Ls.
Jaunās grāmatas galvenokārt tiek pirktas grāmatu bāzē „ Latvijas Grāmata” un
SIA „Janus”, izmantojot šo iestāžu interneta veikalus un sekojošu grāmatu piegādi.
Citi biežāk izmantotie grāmatu iepirkumu avoti: veikali „Liesma”, „Zvaigzne ABC”,
IK „VIRJA”.
Ļoti liela nozīme bibliotēku krājumu komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem,
- tā 2011.gadā 56% no RCB grāmatu jaunieguvumiem ir dāvinājumi. Sevišķi daudz
dāvinājumu saņem Centrālā bibliotēka, mazāk – filiāles. Apjomīgi grāmatu
dāvinājumi ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības, LNB Bibliotēku
dienesta, LR Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta un
Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta.
Preses pasūtīšana notiek, pamatojoties uz RCB struktūrvienību pieteikumiem,
un abonēšanas iespējas visumā atbilst bibliotēku vajadzībām. Centrālās bibliotēkas
abonētās periodikas klāstu ievērojami papildina SIA “Latgales Druka” izdotie
reģionālie laikraksti, ko no izdevēja saņemam dāvinājumā.
RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un
citu dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti. RCB kopkrājuma apjoms
2011.gada beigās ir 83 382 vienības. 58% no RCB kopkrājuma ir izdevumi latviešu
valodā, 38% - krievu un 4% - citās svešvalodās. 55% no RCB kopkrājuma ir
daiļliteratūra, 30% - nozaru literatūra, 15% - izdevumi bērniem.
Visās bibliotēkās pieejamas datu bāzes Letonika un LURSOFT laikrakstu
bibliotēka (bezmaksas piekļuvi šīm datu bāzēm nodrošina VA „Kultūras informācijas
sistēmas”), kā arī RCB abonētā datu bāze RUBRICON. Centrālajā bibliotēkā bez tam
pieejamas vēl arī datu bāze Nozare.lv un LURSOFT datubāzes, ko RCB abonē par
saviem līdzekļiem.
Grāmatu krājuma apjoms turpinājis samazināties, jo, veicot krājuma
rekataloģizāciju, vienlaikus ir veikta ļoti nopietna tā izvērtēšana, nodrošinot krājuma
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atbilstību lietotāju vajadzībām gan satura, gan fiziskā stāvokļa ziņā. 2011.gadā RCB
kopkrājuma rekatoloģizācijas process ir noslēdzies, - gan Centrālās bibliotēkas, gan
tās filiāļu – 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas krājumi ir pilnībā rekataloģizēti.
RCB krājuma kustība 2011.gadā
Krājums

Krājums

2011.g.sākumā
Bibliotēka

Eks.

% no

Ienācis
Eks.

kopkr

% no

Izslēgts
Eks.

2011.g. beigās
Eks.

% no

jaunieg

% no
kopkr

b-kas
krājuma

CB

49947

56

3044

62

4586

9

48405

58

2.bibliotēka

21226

24

1134

23

4182

20

18778

22

Bērnu b-ka

17716

20

758

15

1675

9

16799

20

Kopkrājums

88887

10443

12

83380

4936

45% no RCB kopkrājuma jaunieguvumiem ir periodiskie izdevumi, 55% grāmatas un citi dokumenti.
2011. g. jaunieguvumu tematiskais sadalījums
Nozaru literatūra

Daiļliteratūra

% no b-kas

Bērnu literatūra

% no b-kas

% no b-kas

Eks.

jaunieg.

Eks.

jaunieg.

Eks.

Centrālā bibliotēka

1517

50

1524

50

3

0

2. bibliotēka

656

58

359

31

119

11

Bērnu bibliotēka

355

45

118

17

285

38

Kopkrājums

2528

51

2001

41

407

8

jaunieg.

2011.g. jaunieguvumu sadalījums pa valodām
Latviešu val.

Krievu val.

% no b-kas

Citās svešvalodās

% no b-kas

% no b-kas

Eks.

jaunieg.

Eks.

jaunieg.

Centrālā bibliotēka

1923

63

1081

36

40

1

2. bibliotēka

694

61

429

38

11

1

Bērnu bibliotēka

543

72

198

26

17

2

Kopkrājums

3160

64

1708

35

68

1

6

Eks.

jaunieg.

Ņemot vērā reģiona iedzīvotāju nacionālo sastāvu, šāds jaunieguvumu
procentuālais sadalījums vietējo valodu ziņā uzskatāms par optimālu, bet varētu
vēlēties vairāk izdevumu svešvalodās. Jāpiezīmē, ka izdevumi svešvalodās RCB
krājumā ienāk tikai dāvinājumu veidā.
RCB kopkrājuma apgrozība 2011.gadā – 3.3. Vidējais izsniegums no
kopkrājuma uz vienu reģistrēto lietotāju – 33.
Šie rādītāji apliecina, ka RCB krājuma komplektēšanas un organizācijas
politika ir orientēta uz krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot tā kvalitāti, nevis
kvantitāti.
3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un
2.bibliotēkā) unikāli reģistrēto lietotāju kopskaits – 7510 (905 personas vienlaicīgi
reģistrētas vairākās pilsētas bibliotēkās).
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 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotājiem, un
atbilstoši bibliotēku izmantošanas noteikumiem, arī citu reģionu iedzīvotājiem.
Visplašāk pārstāvētās bibliotēkas lietotāju kategorijas ir: skolēni – 39%,
nodarbinātie – 22%, bezdarbnieki – 15% un studenti – 15% no unikāli reģistrēto
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (tai skaitā filiālbibliotēku) lietotāju skaita.
2011.gadā RCB lietotājiem ir bijuši pieejami 83382 eksemplāri dažādu
informācijas nesēju, t.sk. 216 žurnālu un laikrakstu nosaukumi latviešu, krievu un
vācu valodās, kā arī 225 audiovizuālie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja
šādām tiešsaistes datu bāzēm: Rubricon, Letonika, LURSOFT (filiālēs – LURSOFT
„Laikrakstu bibliotēka”), Nozare.lv (tikai CB).
2011.gada galvenie RCB darba virzieni: lietotāju bibliotekārā apkalpošana,
grāmatu kopkrājuma rekataloģizācija un darbs pie CB veidotajām datu bāzēm, darbs
ar krājumu, novadpētniecības darbs, reģiona bibliotēku publicitātes nodrošināšana.
RCB lietotājiem ik dienas ir pieejami 26 datori ar interneta pieslēgumu
(Centrālajā bibliotēkā - 13, 2.bibliotēkā – 5, Bērnu bibliotēkā – 8,) visās bibliotēkās
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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.
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 izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi.
RCB abonementā aktīvi tiek izmantots BIIS ALISE modulis „Rezervēšana”.
Joprojām ir aktuāla problēma ar lasītājiem, kuri laikus nenodod grāmatas.
RCB parādnieki tiek informēti pa telefonu, tiek sūtītas rakstveida atgādinājuma
vēstules, plaši tiek izmantota saziņa pa elektronisko pastu, komunikācija sociālajos
portālos un Lattelecom pakalpojums – SMS apziņošana, jeb mobilais mārketings.
2011.gadā, tāpat kā iepriekšējos 3 gados, Bibliotēku nedēļas laikā izsludināta
papildus akcija „Atlaide parādniekiem”, bet tradicionālā Ziemassvētku akcija „Atlaide
parādniekiem. Atnāc un iegūsti”, kas parasti tiek rīkota decembrī, ir bijusi pagarināta
līdz pareizticīgo Ziemassvētkiem (janvārī). Šajā laikā aizmāršīgajiem lasītājiem ir
iespēja nodot grāmatas, kā arī atjaunot agrāk slēgto mājas abonementu, nemaksājot
soda naudu. Informācija par to tiek ievietota RCB mājas lapā, interneta portālos
www.rezekne.lv un www.publika.lv, vietējos laikrakstos, kā arī izskan „Latgales
Radio” ziņās. 2011.gadā akciju piedāvāto iespēju ir izmantojuši 108 Centrālās
bibliotēkas lasītāji un 53 – 2.bibliotēkas lasītāji.
2011.gadā CB un filiālbibliotēkās ir rīkoti dažādi pasākumi. Īpaša uzmanība
pievērsta lietotāju apkalpošanas uzlabošanai un lasīšanas popularizēšanai. RCB
kopkrājuma popularizēšanai 2011.gadā sagatavotas 386 izstādes, no tām Centrālajā
bibliotēkā - 156, Bērnu bibliotēkā – 110, 2.bibliotēkā - 120. Jaunieguvumu izstādes
tiek rīkotas 2 reizes mēnesī (1. un 16.datumā).
Centrālās bibliotēkas abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas šādas izstādes:
„Rokdarbi gariem ziemas vakariem”, „Noderīgi padomi un idejas”, „Mājokļa
skaistumam un omulībai”, „Psiholoģija – viena no aizraujošākajām zinātnes jomām”,
„Noslēpumainais un mīklainais uz Zemes un Visumā”, 2010.gadā izdotās grāmatas un
„Apgādā „Kontinents” izdotās grāmatas.”
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Oktobrī abonementā tika rīkota grāmatu un rokdarbu izstāde „Mans
vaļasprieks”. Izstādes eksponāti tika sagādāti, pateicoties bibliotēkas atsaucīgajām
lasītājām un Rēzeknes 1.vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājai Veltai
Dzervinikai, kā arī šīs skolas audzēkņiem. Savus vaļaspriekus šajā izstādē atklāja arī

bibliotēkas darbinieces un viņu draugi. Kopumā 29 cilvēki prezentēja vairāk nekā 120
darbus. Izstādē bija skatāmi tekstilmozaīkas tehnikā darināti spilveni, kokā grieztas
gleznas u. c. koka darinājumi, izšūtas gleznas, dažādi tamborējumi, rotaslietas no
fimo, krāšņi cimdi, tamborētas un no auduma šūtas somas, dažādi aksesuāri no
pērlītēm, dekoratīvie ziedi, mobilo telefonu maisiņi u. c. Starp eksponātiem bija arī
paklājiņš un soma, kas tamborēti no maisiņiem, kuros ražotāji iesaiņo maizi. Izstādē
bija aplūkojamas un līdzi ņemšanai pieejamas arīdzan vairāk nekā 50 grāmatas no
bibliotēkas krājuma par dažādiem rokdarbu veidiem.
Novembra tradicionālā aktivitāte - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Šoreiz tās
tēma – „Humors Ziemeļos”. Abonementā tika organizēta grāmatu izstāde „Humors
Ziemeļos un Latvijā”, karikatūru izstāde „Dāņu karikatūrista Herlufa Bidstrupa darbi”
un sadarbībā ar fotosalonu „Kodak Express” - elektroniska fotogrāfiju izstāde
„Ziemeļvalstis fotogrāfijās”.
CB lasītavā kā viena no galvenajām prioritātēm, veidojot izstādes, tika
izvirzīta Rēzeknes un Latgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.
Ciklā

„Latgale

un

latgalieši”

sagatavotas
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izstādes:

„Dziesmā

ieausts

mūžs”(kordiriģentam S.Brokam - 85), „Lirisku noskaņu dzejnieks”(T.Selickim - 110),
„Dzimis Rēzeknē”(A.Jakubānam - 70), „Māras zemes meita”(V.Seilei - 120), „Dedzi
mīlestībai”(O.Zvīdram - 100), „Monika - Latgales produkts”(M.Zīlei - 70),”Gribēju
darināt saules sagšu…” (P.Zalānei - 80), „Cilvēka bērns Jānis Streičs”(J.Streičam –
75), „Latviešu oriģinālmūzikas dižgaram J.Ivanovam - 105), „Ar Latgali
sirdī”(J.Cibuļskim - 100), „Lai kur es gāju, mīlestību sēju”(J.Stulpānam - 80),
„Dzimtene - mans dārgais zelts”(Fr.Ķempam - 135). Gatavojot šī cikla izstādes, tiek
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izmantota ne tikai lasītavas krājumā pieejamā literatūra, bet arī novadpētniecības
nodaļas apkopotie materiāli.
Tradicionāli tiek veidotas izstādes ciklam ”Latviešu gads, gadskārta un godi”,
kurās izvietotie materiāli sniedz informāciju par latviskām gadskārtu ieražām,
svētkiem un tradīcijām. Te var minēt sekojošas izstādes: „Dzīve un pasaule ir divas
milzīgas sveces”(par Sveču dienu), „Atausa saulīte Lieldienu rītā”, „Ei, Ūsiņ, labais
vīrs”(par Jurģa dienu), „Pinat, meitas, vainadziņu Jāņu dienas vakarā!”, kā arī izstādes
par Miķeļdienu, Ziemassvētkiem.
2011.gadā 2.bibliotēkā sarīkotas 120 izstādes, tai skaitā 30 izstādes lasītavā,
47 - abonementā un 43 izstādes bērniem. Lasītājus visvairāk ieinteresējušas izstādes:
„Indigo - sūtņi no nākotnes”, „Nauda: prece un vērtības mērs”, „Grāmatu aptieka”
(biblioterapija), „Arī putniem vajag māju”(par putnu ligzdām, būrīšiem), „No
grāmatu, rakstāmlietu un bibliotēku vēstures”(bērni paši mēģināja rakstīt ar
spalvaskātu), „Ceļotāju atmiņas un dienasgrāmatas”. Gada beigās bibliotekāri
iepriecināja savus lasītājus ar adījumu un adīšanas grāmatu izstādi „Raibu raibie
raksti” un „Kaķa – zaķa gadu aizvadot”.
Lasītāju neviltotu sajūsmu izpelnījās
pavasarī rīkotā izstāde „Krāsu spēles Broņislavas
Mūrnieces

adītajos

cimdos”,-

patiešām

apbrīnojams ir rokdarbnieces talants saskaņot
krāsas un salikt tās brīnišķīgos rakstos. Ne mazāk
interesanta un radoša bija izstāde „Fantāzijas
ziedi”, kura radās bibliotēkas darbinieku, lasītāju
un bērnu sadarbības rezultātā. Nevīstošie, adītie,
tamborētie, no papīra, auduma un citiem materiāliem darinātie ziedi patiešām priecēja
un darīja krāsaināku pelēcīgo agrā pavasara laiku.
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Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2011.gadā – kvalitatīvas un
pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Pilnveidojot automatizācijas
procesus un paaugstinot personāla kvalifikāciju, ir paplašinājusies elektronisko
resursu izmantojamība.
2011.gadā ir turpinājusies RCB elektronisko datu bāzu veidošana. Izveidoto
ierakstu kopskaits gada beigās: Elektroniskajā katalogā – 72575 (2011.gadā – 60422),
Analītikas datu bāzē – 60121 (2010.gadā – 58617), Novadpētniecības materiālu datu
bāzē – 43776 (2010.gadā – 38646).
Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā.
2011.gadā kopkataloga veidošanā ir iesaistījušās 14 Rēzeknes novada pagastu
bibliotēkas, Viļānu pilsētas bibliotēka, 6 reģiona un 9 pilsētas vispārizglītojošo skolu
bibliotēkas, kā arī Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas bibliotēka un Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēka. Šo bibliotēku darbiniekiem 2011.gadā tika
sniegtas 137 konsultācijas.
Ar

Centrālās

bibliotēkas,

2.bibliotēkas,

Bērnu

bibliotēkas

krājumu

jaunieguvumiem var iepazīties Rēzeknes CB mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv
(krievu valodā - http://rus.rezeknesbiblioteka.lv ) e-kataloga sadaļā „Jaunumi”, kā arī
bibliotēkās rīkotajās „Jauno grāmatu dienās”, izdevumu apskati tiek publicēti vietējā
presē.
Lasītavā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kura
galvenais uzdevums ir sniegt visdažādāko ar Eiropas Savienību saistīto informāciju
ikvienam interesentam.
2011.gada jūlijā lasītavas vadītāja un Rēzeknes
ESIP koordinatore Anita Gaidule piedalījās
vizītē-seminārā Strasbūrā (Francija), kuras laikā
bija lieliska iespēja iepazīties ar EP preses
dienesta darbu, apmeklēt audio - vizuālo
dienestu un plenārsēžu zāli, kā arī tikties ar EP deputātiem no Latvijas. Informācija ar
fotogrāfijām par braucienā gūtajiem iespaidiem tika ievietota bibliotēkas mājas lapā
www.rezeknesbiblioteka.lv . Gada laikā tika sagatavotas ar Eiropas Savienības
aktualitātēm saistītas 12 izstādes, piemēram, „Eiropas savienības prezidējošā valsts
Polija”, „Igaunija - jaunpienācēja eirozonai”, „Brīnumainā valodu pasaule”(veltīta
Eiropas Valodu dienai) u.c.
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Novembrī ESIP koordinatore A.Gaidule piedalījās Eiropas Savienības
informācijas sniedzēju forumā Jūrmalā. Ar forumā iegūto informāciju tika
iepazīstināti Rēzeknes reģiona bibliotekāri (74 cilvēki), kuri piedalījās bibliotekāru
seminārā Rēzeknes novada domē. Seminārā piedalījās Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas Eiropas Savienības (ES) koordinācijas departamenta un Informācijas un
sabiedrisko attiecību departamenta pārstāves Dace Arakeljana, Kristīne Iosava un
Undīne Lomovceva, kuras semināra dalībniekus iepazīstināja ar ES aktualitātēm un
Ārlietu ministrijas plānotajiem publiskās diplomātijas pasākumiem.

U.Lomovceva iepazīstina ar ES aktualitātēm

Bibliotēkai

tiek

dāvinātas

grāmatas

Ārlietu Ministrijas pārstāves uzdāvināja Rēzeknes centrālajai bibliotēkai 24
vērtīgas grāmatas un 12 CD. Decembrī ar LR ĀM dāvinājumu varēja iepazīties
bibliotēkas lasītavā izvietotajā izstādē.
Par visām lasītavā rīkotajām izstādēm tika sagatavoti apskati bibliotēkas mājas
lapai.
No 2011.g.augusta Centrālajā bibliotēkā ir pieejams jauns pakalpojums iespēja pieteikties virtuālajam elektroniskajam parakstam. Šo pakalpojumu nodrošina
lasītavas vadītāja A.Gaidule un Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja A.Keirāne.
Jāatzīst, ka šobrīd šo iespēju izmanto neliels skaits iedzīvotāju (5 mēnešu laikā
lasītavā ir pieņemti 6 pieteikumi).
Lasītavā

ir

izvietots

Latvijas

Valsts

Izglītības

Attīstības

aģentūras

informatīvais stends „Izglītojies un gūsti pieredzi ārzemēs”. Novembrī bibliotēkas
konferenču zālē notika informatīvais seminārs „Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas apakšprogrammas Comenius un Mācību braucieni”, kurš tika organizēts
sadarbībā ar VIAA un Rēzeknes Izglītības pārvaldi. Tajā piedalījās Baiba Sermuliņa VIAA , Comenius un Mācību braucienu nodaļas vadītāja un Sandra Bukovska - VIA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ES programmu daļas eTwinning
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Nacionālā atbalsta dienesta koordinatore. Semināru apmeklēja 24 Rēzeknes pilsētas
un novada izglītības iestāžu darbinieki.
Lai aktivizētu bibliotēkas IT piedāvāto iespēju izmantošanu,

turpinām

popularizēt bibliotēkas mājas lapu un elektronisko katalogu. Katram no jauna
reģistrētajam lasītājam līdzi tiek iedots buklets par bibliotēkas elektroniskajiem
pakalpojumiem.
Bibliotēkas struktūrvienību un to piedāvāto pakalpojumu popularizēšanai
2011.gadā izstrādātas jaunas informatīvās lapas, kuras tika izvietotas Informācijas
stendā.

Bibliotekāru ieceres vizuāli palīdzēja realizēt Daugavpils Universitātes
studente Margarita Romančenko. Pagājušajā gadā ar šīs studentes palīdzību
izstrādāta arī bibliotēkas reklāmas lapa. Bibliotēku nedēļas laikā 72 šādas
reklāmas lapas tika iemestas pastkastēs dažādos pilsētas mikrorajonos.
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2011.gadā abonementā pēc papildus
plauktu pievienošanas un fonda pārvietošanas
izveidotas

jaunas

plauktu

norādes

(izgatavotājs – SIA „Heldig”), kas palīdz
lasītājiem

labāk

orientēties

bibliotēkas

krājumā.
Uzziņu informācijas darbs tiek veikts,
izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos
informācijas avotus. Kaut arī

bibliotēkas

lietotāji arvien vairāk attīsta savas prasmes
informācijas meklēšanā, īpaši internetā, joprojām nozīmīga ir bibliotekāra kā
starpnieka loma informācijas meklēšanā, atlasē, sagatavošanā.
Rēzeknes CB (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā, 2.bibliotēkā) 2011.gadā
pavisam sniegtas 12826 uzziņas (2010.gadā - 11840), no tām CB - 8583 (2010.gadā –
9383). 2011.gadā sniegtas 305 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB – 198.
Tika sagatavota plaša apjoma bibliogrāfiskā uzziņa par pēdējo 20 gadu laikā Latgalē
iznākušajām grāmatām un preses izdevumiem.
Žurnālisti un bibliotēkas darbinieki sagatavojuši 63 publikācijas vietējā presē:
laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Rēzeknes Vēstnesis”,
„Vietējā”, „Panorama Rezekne”, kā arī Latvijas Bibliotēku portālā un bibliotēkas
mājas lapā www.rezeknesbibliotēka.lv. Informācija par bibliotēku 2011.gadā tika
sniegta portāliem www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv. Informācija par bibliotēkas
aktualitātēm atrodama arī bibliotēkas profilos sociālajā tīklā Twitter, draugiem.lv.
Publikācijās atspoguļota informācija par bibliotēkas darbību, pasākumiem, par
jaunumiem un novadpētniecības darbu, bibliotēkas projektiem, par Latgales vēsturi un
novadniekiem (piemēram, „Grāmatu jaunumi”, „Tikšanās pēc 10 gadiem”).
Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā CB sarīkotas ekskursijas: Rēzeknes Valsts
poļu ģimnāzijas skolēniem, Rēzeknes 2.vidusskolas skolēniem, Rēzeknes Valsts
ģimnāzijas skolēniem. Ekskursijas – bibliotekārās stundas regulāri tiek rīkotas arī
Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā.
CB

mājas

lapā

regulāri

tiek

publicēta

aktuālākā

informācija

par

jaunieguvumiem, bibliotēkas pasākumiem, novadniekiem.
Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantoja 30 lasītāji. Ļoti aktīvi SBA
pakalpojumus izmanto Rēzeknes Augstskolas studenti.
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Izpildīts 51 pieprasījums no 58. SBA pieprasījumu skaits, salīdzinot ar
2010.gadu, ir nedaudz samazinājies, ko varētu izskaidrot ar to, ka bibliotēkas fonds ir
papildinājies ar jaunām nozaru grāmatām. Tā kā SBA pakalpojumi ir par maksu, tad
arī šis apstāklis varētu būt kā viens no pieprasījumu skaita samazināšanās iemesliem.
Pieprasījumu sadalījums pa valodām: latviešu valodā - 47, krievu valodā – 7, angļu
valodā - 1. Novadpētnieciska rakstura pieprasījumi – 3. Atteikts 7 gadījumos, jo
dokuments pieejams tikai LNB lasītavā. Pieprasījumu izpildē tiek pielietotas
mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas meklēšanas un piegādes metodes.
Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēkām SBA kārtā no RCB izsniegtas 32
grāmatas.
Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp CB un filiālēm. Šādā veidā
CB no filiālēm saņemtas 8 grāmatas, savukārt filiālēm no CB izsniegtas 15 grāmatas.
Jau otro gadu kā atsevišķa struktūrvienība darbojas CB ārējās apkalpošanas
punkts (turpmāk AP), kas izveidots uz reorganizētās Latvijas Zinātniskās Medicīnas
bibliotēkas Rēzeknes filiāles bāzes. Tā pamatuzdevums ir veikt reģiona medicīnas
darbinieku un medicīnas mācību iestāžu studentu bibliotekāro apkalpošanu,
izmantojot struktūrvienības krājumu un citus iespējamos informācijas avotus. AP
lietotāji tiek apkalpoti divas dienas nedēļā pa 6 stundām,- jāatzīmē, ka pēc lietotāju
lūguma AP darba laiks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pagarināts par vienu stundu
dienā. Lietotāju apkalpošana notiek automatizēti.
2011.gadā AP reģistrēti 172 lietotāji, galvenokārt, medicīnas mācību iestāžu
studenti -120 (tai skaitā 47 nepilna laika studenti, kas apvieno darbu ar mācībām) un
medicīnas darbinieki – 38. Studentu skaits 2011.gadā ir pieaudzis. Katrs AP
reģistrētais lietotājs ir apmeklējis to vidēji 8 reizes. Visi AP bibliotekārā darba
pamatrādītāji ir auguši:
Apmeklējumi
Izsniegums

2010.gads
1158
2532

2011.gads
1277
3629

+_
+119
+1097

+_ %
+ 10
+ 43

Ir sniegtas uzziņas kopskaitā 261, no tām 259 elektroniskās. Pārsvarā uzziņas
ir par medicīnas tematiku. Lietotāju rīcībā ir dators ar pastāvīgu interneta pieslēgumu
un ir iespēja izmantot RSU Zinātniskās bibliotēkas abonētās tiešsaistes datu bāzes.
Lietotājiem ir pieejami 26 žurnālu nosaukumi latviešu un krievu valodā. AP
grāmatu krājums – 2339 eksemplāri. 2011.gadā AP krājumā ienākušas 39 jaunas
grāmatas.
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums, metodiskā un
konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
Saskaņā ar Rēzeknes izglītības pārvaldes datiem 2011.gadā Rēzeknes
vispārizglītojošās skolās 1.-9. klašu grupā reģistrēti 3065 skolēni, bet 10.-12.klasēs
1065 skolēni.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas mērķauditorija ir bērni līdz 9.klasei, taču
to izmanto arī vidusskolēni un citi interesanti. Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un
jauniešiem līdz 18 gadu vecumam sniedz arī Centrālā bibliotēka un pilsētas Ziemeļu
rajonā - pilsētas 2.bibliotēka, kas darbojas kā ģimenes bibliotēka.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas pakalpojumus izmanto pilsētas pirmsskolas
izglītības un sākumskolas pedagogi, konsultējoties par bērnu literatūras jaunumiem,
veidojot ieteicamās literatūras sarakstus, kā arī Rēzeknes Augstskolas studenti,
apgūstot bērnu literatūras kursu.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2011.gadā reģistrējušies

2277 lietotāji,

tajā skaitā līdz 18.gadu vecumam

1785,

pilsētas 2.bibliotēkā

799,

Centrālajā bibliotēkā

321.

Lietotāju kopskaits vecumā līdz 18 gadiem Rēzeknes CB

2905.

Bibliotekārais aptvērums

70%.

Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkā 2011.gadā

32238,

pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā

7259.

Centrālo bibliotēku bērni apmeklējuši

2859 reizes.

Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši

42356 reizes.

Vidējais apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā

14.

Izsniegums Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2011.gadā

70713,

pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā

14355.

Centrālās bibliotēkas abonementā bērniem un jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam izsniegtas

4021 grāmatas.

Kopā izsniegums Rēzeknes bērniem 2011.gadā

89089.

Vidējais izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā
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31

Bērnu bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā
2009. gads

2010.gads 2011.gads Kopējā dinamika

Lietotāju skaits

1991

1953

2277

mainīga

Apmeklējumu skaits

36932

29730

32238

mainīga

Izsniegums

64308

58166

70713

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

mainīga

Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegums
2009. gads

2010.gads

2011.gads

2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, visos statistiskajos rādītājos vērojams
pieaugums. Tā kā ielas remonta dēļ ilgstoši bija apgrūtināta apmeklētāju piekļuve
Centrālajai bibliotēkai, bērnu bibliotēkas pakalpojumus vairāk izmantoja pieaugušie.
Bērnu bibliotēkas lasītāju sastāvs 2011.gadā pēc vecumgrupām
Vecumgrupa

2011.gads

% no kopskaita

Pirmsskolnieki

179

8

1.-4.kl. skolēni

633

28

5.-6.kl. skolēni

368

16

7.-9.kl. skolēni

420

18

10.-12. kl. skolēni

154

7

Pieaugušie

523

23

Kopā

2277
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Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu
literatūras krājumu un lasītāju sastāvu
Veidojot bibliotēkas krājumu, tiek ievērotas dažādo bibliotēkas lietotāju vecuma
grupu intereses, tomēr galvenā mērķauditorija ir bērni līdz 16 gadu vecumam.
Vidusskolēniem krājumu komplektē Centrālā bibliotēka.
2011.gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā saņemtas 397, bet pilsētas
2.bibliotēkas bērnu nodaļā - 125 grāmatas bērniem un pusaudžiem. Rēzeknes pilsētas
bērnu bibliotēka 2011.gadā abonēti 20 žurnāli un 4 laikraksti latviešu un krievu
valodā (ienākuši krājumā 356 eks.). Rēzeknes 2.bibliotēkas bērnu nodaļai abonēti 7
žurnāli. Lielākā krājuma daļa papildināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai
piedalītos VKKF projektā “Bērnu/Jauniešu žūrija”, par pašvaldības līdzekļiem
iegādāta vērtēšanai paredzētā grāmatu kolekcija - 35 eksemplāri par summu Ls
158,31. Bērnu bibliotēka pagājušajā gadā dāvinājumā no privātpersonām un
organizācijām saņēmusi 83 grāmatas un 4 audiovizuālus dokumentus. Izslēgti 976
eksemplāri saturā novecojušu un nolietotu grāmatu.
Rēzeknes CB un filiālbibliotēku lasītāju skaits un jaunieguvumi 2011.gadā
Lasītāju
skaits
Centrālā
bibliotēka
2. bibliotēka
Bērnu
bibliotēka
Kopā CBS

% no
kopsk.

Jaunieguvumi
eks. skaits
Pavisam Par budžeta
līdz. (grām.)
3044
570

62

Par budžeta
līdz. (grām.)
52

262

23

24

758

263

15

24

4936

1095

4321

51

1817

22

1134

2277

27

8415

% no jaunieguv.
Pavisam

Par budžeta līdzekļiem iepirkto grāmatu % īpatsvars no bibliotēkas kopējā
jauniegūto grāmatu skaita: CB – 33%, 2.bibliotēka – 44%, bērnu bibliotēka – 65%.
Rēzeknes CB un tās filiālbibliotēku krājums uz 01.01.2012.gadā
CB vai filiāles
Centrālā bibl.
2. bibliotēka
Bērnu
bibliotēka
Kopā

Jaunieguvumi 2011.g.
Eks.
%
3044
62
1134
23
758
15

Krājums kopā
Eks.
%
48405
58
18178
22
16799
20

4936

83380
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2011.gada jaunieguvumu tematiskais sadalījums
Nozaru literatūra

Daiļliteratūra

Bērnu literatūra

Centrālā bibliotēka

1517

1524

3

2. bibliotēka

656

359

119

Bērnu bibliotēka

355

118

285

Kopā CBS

2528

2001

407

2011.gada beigās bērnu bibliotēkas krājumā ir 16799 iespiedvienības, tajā
skaitā 16598 grāmatas, 46 audiovizuālie informācijas nesēji. Krājumu veido
dokumenti latviešu valodā (60 %), krievu valodā (37 %), pārējās svešvalodās (3 %).
Dokumentu fizisko vienību skaits uz vienu lasītāju -7,3. Krājuma apgrozība – 4,2.
2011.gadā pabeigta krājuma rekataloģizācija.

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi,
informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
2011.gadā darbā ar bērniem izpildītas 2359 uzziņas. Rēzeknes pilsētas bērnu
bibliotēkas darbinieki snieguši 2173, bet 2.bibliotēkas darbinieki – 186 uzziņas.
Uzziņu informācijas darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras
krājums, elektroniskie informācijas resursi, Rēzeknes CB un citu bibliotēku
elektroniskie kopkatalogi, analītikas un novadpētniecības datu bāzes. Lasītāji var
izmantot datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, „LURSOFT laikrakstu bibliotēka”.
2011.gadā darbā ar bērniem veiktas 706 elektroniskās uzziņas, sniegta palīdzība
meklējot informāciju elektroniskajā katalogā un bibliotēkā pieejamajās datu bāzēs.
Bibliotēkas apmeklētājiem 2011.gadā sniegtas 1188 individuālas konsultācijas darbā
ar datoru, visbiežāk dokumentu formatēšanā un sagatavošanā printēšanai. Palīdzība
informācijas meklēšanā un darbā ar datoru tiek sniegta gan skolēniem, gan citiem
bibliotēkas lietotājiem. Tradicionālo un elektronisko pakalpojumu popularizēšanas
darbs tiek veikts individuālajā darbā un organizējot bērnu ekskursijas uz bibliotēku.
2011.gadā bibliotēku apmeklēja 6 skolēnu un 6 pirmsskolas iestāžu audzēkņu grupas,
kopā 198 bērni un 24 pedagogi, pilsētas 2.bibliotēkā - 10 grupas. Skolēni, atbilstoši
vecumgrupas uztveres īpatnībām, iepazīstināti ar bibliotēkas struktūru, grāmatu
izvietojumu bibliotēkā un patstāvīgas informācijas meklēšanas iespējām: „Kā meklēt
informāciju bibliotēkā (grāmatu krājumā, periodiskajos izdevumos, internetā)”, „Kā
strādāt ar uzziņu literatūras izdevumu”, „Kas ir elektroniskais katalogs un kā tajā
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atrast informāciju”, tās ir galvenās tēmas, kuras tiek pārrunātas, skolēniem ierodoties
bibliotēkā. Novadītas 12 bibliotekārās stundas, 3 pārrunas par bibliotēkas
piedāvātajiem pakalpojumiem un drošību internetā. Individuālajā darbā, skaidrojot
noteikumus darbā ar datoru, izmantotas portāla http://www.draudzigsinternets.lv
iespējas.
Par bērnu bibliotēkas aktualitātēm un jaunieguvumiem 2011.gadā bijušas 18
publikācijas laikrakstos „Rēzeknes Vēstis”(latviešu un krievu valodā), „Panorama
Rezekne”, „Vietējā Latgales avīze”. Sagatavota 21 publikācija par izstādēm un
bibliotēkas

pasākumiem

Rēzeknes

Centrālās

bibliotēkas

mājas

lapā

www.rezeknesbiblioteka.lv.
Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs
2011.gadā darbā ar lasītājiem, galvenokārt, izmantotās netiešās interešu
pētniecības metodes – novērošana, pārrunas par izlasītajām grāmatām un
interesējošām tēmām.
Bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa „Bērnu/Jauniešu
žūrija”. 2011.gadā tajā darbojušies 84 eksperti. Tie ir aktīvi lasītāji, kuri visvairāk
interesējas par bibliotēkas jaunieguvumiem un bibliotēkas piedāvājumu popularizē
vienaudžu vidū.
Otra lielākā grupa ir pirmsskolnieki. Sistemātiski sadarbojamies ar vecākiem,
vecvecākiem un pirmsskolas izglītības iestādēm, lai modinātu un uzturētu interesi par
bibliotēku. 2011.gadā bibliotēkas lietotāju skaits šajā vecumgrupā pieaudzis līdz 179
(2010.g. - 146). Audzis arī pieaugušo lietotāju skaits, kuri ņem grāmatas lasīšanai
mājās kopā ar bērnu. Veidojot pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu un radošu vidi,
tiek eksponēti pašu bērnu zīmējumi un citi radošie darbi. 2011.gadā sagatavotas divas
PII „Zvaniņš” grupiņas „Saulīte” bērnu radošo darbu izstādes - „Svece, svecīte” un
„Ola, ola, oliņa”. Sadarbībā ar PII „Auseklītis” (metodiķe Z.Breidaka) bibliotēkas
apmeklētāji iepazīstināti ar bērnu skatuves runas konkursa dalībnieku runāto dzejoļu
ilustrācijām kopīgā bibliotēkas grāmatu un bērnu zīmējumu izstādē „Skani, mana
valodiņa”. Abonementa telpās ir organizētas tematiskas grāmatu un rotaļlietu izstādes,
aicinātas ekskursijās bērnudārzu grupiņas (Rēzeknes Katoļu PII, PII „Auseklītis”,
„Bitīte”, „Zvaniņš”, „Varavīksne”).
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Tematiskā plaukta „Mana pirmā grāmatiņa” krājums 2011.
gadā papildināts ar grāmatām no sērijas „Es lasu zilbi pa
zilbei” un citiem vecumgrupai atbilstošiem izdevumiem.
Bērni ar lielu interesi un entuziasmu darbojas lasītavā –
spēļu

stūrītī

spēlē

galda

spēles,

skatās

krāsainās

enciklopēdijas un pēta spilgtās rotaļgrāmatas. Tās īpaši izmanto bērni ar īpašām
vajadzībām, kas ierodas kopā ar vecākiem. Šogad iegādātas jaunas grāmatiņasrotaļlietas, kuras mazos lasītājus atraktīvi iepazīstina ar dzīvo dabu. Bibliotēku
apmeklē vairāki bērni ar dažāda rakstura veselības problēmām. Tie ir bērni bez
pārvietošanās grūtībām, tomēr, katram no viņiem nepieciešams individuāls atbalsts,
sapratne un spēja radīt draudzīgu atmosfēru, lai atvieglotu iekļaušanos bibliotēkas
apmeklētāju kolektīvā.
Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums
Bibliotēka veido sadarbību ar deviņu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu
skolēniem, pedagogiem un bibliotekāriem, pirmsskolas izglītības iestāžu „Auseklītis”,
„Bitīte”, „Varavīksne”, „Zvaniņš” un Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības
iestādes skolotājiem un vecākiem. Sadarbības mērķis - iepazīstināt bērnus ar
bibliotēku kā ģimenei draudzīgu vidi un iespējām meklēt un atrast vajadzīgo
informāciju, prast orientēties bibliotēkā un izmantot tās piedāvātās iespējas.
Sadarbības rezultātā paplašinās par bibliotēkas pakalpojumiem informēto iedzīvotāju
loks un bibliotēkas lietotāju skaits. Īpaši priecājamies par sadarbību ar bērnudārziem,
jo agrā bērnībā iepazītais ceļš uz bibliotēku bērnus vedīs uz grāmatu krātuvi skolas
gados.
Ilgstoša un sekmīga ir bibliotēkas un Rēzeknes Skolēnu Interešu centra
sadarbība. 2011.gadā bibliotēkas telpas rotājušas vizuālās mākslas pulciņa (skolotāja
J.Antonova) audzēkņu zīmējumu izstādes „Mīļākie pasaku tēli”, „Ziemas brīnuma
gaidās” http://ejuz.lv/7p8e0. Bibliotēkas apmeklētājus iedvesmojusi Mīksto
rotaļlietu pulciņa (skolotāja T.Gemma) audzēkņu darbu izstāde „Rotaļlietas - pašu
rokām darinātas” http://ejuz.lv/yjxte . Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā tika
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rīkota Moderno lietu pulciņa audzēkņu radošo darbu izstāde „Jautrās maskas”
http://ejuz.lv/a5hbn, kā arī pērļošanas tehnikā darinātu darbu izstāde „Ņirb
mazi pirkstiņi, top skaisti darbiņi” http://ejuz.lv/19ev1 .
Aplūkot bibliotēkas telpās organizētās 10 bērnu radošo darbu izstādes nāca bērnu
vecāki un draugi, publikācijās bibliotēkas mājas lapā par tām uzzināja daudzi
interesenti. Izstādes bibliotēkā ceļ mazo mākslinieku pašapziņu, iedvesmo bērnus
darboties pašiem un iepriecina ikvienu.
2011.gadā bibliotēkas telpās tika eksponēti arī Rēzeknes mākslas un dizaina
vidusskolas Koka izstrādājumu nodaļas audzēkņu dizaina darbi (pasniedzējs
A.Anspoks).
Interesantākās radošo darbu izstādes pilsētas 2.bibliotēkā: „Sniegavīru parāde”
(PII „Pasaka”, skolotāja Sv.Panfilova), „Sprīdītis – pasaules ceļotājs” (6.vidusskolas
5.a,b

kl.,

skolotājas

V.Laizāne,

M.Kupruka),

„Ziemassvētku

grāmatiņas”

(5.vidusskolas 2.a,b kl., skolotājas A.Jakuškina, E.Ivdre), Makašānu Amatu
vidusskolas audzēkņu sacerēto pasaku izstāde.
2011.gadā, lai veicinātu pusaudžu zināšanas par dažādiem drošības
jautājumiem, uzsākta sadarbība ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas darbiniekiem.
2011.gadā turpinājās sadarbība ar Rēzeknes Izglītības pārvaldes skolu
bibliotekāru metodisko apvienību (vadītāja Vita Mežore). Mācību gada sākumā tika
kopīgi organizēts seminārs „Lasīšanas veicināšanas darbs bērnu un skolu bibliotēkās”.
Ļoti vērtīga bija skolu bibliotekāriem organizētā pieredzes apmaiņas ekskursija uz
Daugavpils bērnu bibliotēku „Zīlīte” un Daugavpils skolu bibliotēkām, kurā
piedalīties tika uzaicināta bērnu bibliotēkas vadītāja V.Logina. Kopīgie pasākumi
veicina sadarbību starp skolu un bērnu bibliotēkas kolēģiem, ļauj pilnveidot bērnu
bibliotekāro apkalpošanu mūsu pilsētā.
Visciešākā sadarbība ir ar citām pašvaldības kultūras iestādēm - Rēzeknes
pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes Kultūras pārvaldi (I. Jaudzema), Kultūras un atpūtas
parku (īpaši organizējot Bērnu/Jauniešu Žūrijas darbu pilsētā), vietējiem preses
izdevumiem - laikrakstiem „Rēzeknes Vēstis” (A.Elksne), „Panorama Rezekne”,
„Vietējā Latgales avīze” (S.Svikša). Sadarbība ar citām kultūras un izglītības iestādēm
palīdz veidot darbu interesantāku un veicina bibliotēkas publicitāti pilsētā.
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Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka jau devīto gadu piedalās LNB Bērnu
literatūras centra izstrādātā un VKKF finansētā lasīšanas
veicināšanas programmā - ,,Bērnu/Jauniešu žūrija”.
Pavasarī Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā Rēzeknes pilsētas
bērnus pārstāvēja Bērnu žūrijas - 2010 eksperts, Rēzeknes Valsts
poļu ģimnāzijas skolēns Renārs Susejs. No šīs skolas arī 2011.
gadā ir vislielākais Bērnu žūrijas dalībnieku skaits. 2011.gadā
programmā piedalījās 84 bērni. Visvairāk dalībnieku pieteicās 5.-7.klašu grupā - 30.
Šogad pirmo reizi žūrijā varēja piedalīties jaunieši 8.-12. klašu grupā, kurā darbojās
21 dalībnieks. Rēzeknes pilsētas Dome žūrijas dalībniekus ik gadus apbalvo ar
saldumu balvām. Tās pasniedz pilsētas Lielās Ziemassvētku egles iedegšanas svētkos.
Lai veicinātu interesi par grāmatām un skaļo lasīšanu, bērnu bibliotēka
piedalās starptautiskajā kultūras projektā ”Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”. 2011.gada
Rītausmas stundu svinējām PII „Zvaniņš” „Saulītes” grupiņā (skolotāja V.Cipruse).

Bibliotēkas darbiniece Dz.Germova - Lielā pele lasīja Turbjērna Ēgnera
grāmatas „Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā” fragmentu. Pie
tradicionālā Ziemeļvalstu nedēļas kliņģera pārrunāja dzirdēto un pašu piedzīvotos
jautros brīžus, kad miega pele negrib nākt. Atvadoties katram dalībniekam
bibliotekāres dāvināja grāmatzīmes – peļukus un aicināja kļūt par lasītājiem
bibliotēkā. Ziemeļu bibliotēkas nedēļas lasījumi kļuvuši par tradicionālu novembra
pasākumu, kurš sagādā prieku visiem to dalībniekiem.
Bibliotēku nedēļā notika tematiska rīta stunda ,,Ar grāmatu labākās spēles un
mīļākās sarunas” (PII “Zvaniņš” ,,Saulītes grupiņa). Bibliotekāre Ineta Kuzņecova
stāstīja par vietu, kur mīt grāmatas – bibliotēku. Bērni aplūkoja visjaunāko grāmatu
kolekciju, minēja mīklas par grāmatām un lasīšanu, atcerējās dzejolīšus par
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grāmatām. Kopā aplūkoja Lieldienām veltītās izstādes “Nāc, nākdama Liela diena”,
“Sagādā Lieldienu prieku sev un citiem”, bērnu radošo darbu izstādi “Olas! Olas!
Oliņas”, rādot cik daudz interesanta var uzzināt bibliotēkā.
Pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā 2011.gadā notika 6 tematiski pasākumi
bērniem. Vislabāk izdevušies - „Bārbija – pasaulē populārākā lelle” (sadarbībā ar
5.vidusskolas 4.klasi, skolotāja R.Lopsa) un „Pieklājības skola”, kurš bibliotēku
nedēļā notika PII „Pasaka” telpās. Bibliotekāre Z.Ruskule iepazīstināja sagatavošanas
grupiņas bērnus ar uzvedības zelta likumiem. Stāstījumu papildināja dzejolīši par
pieklājību no P.Brūvera „Labas uzvedības ābeces”. Pasākuma gaitā bērni rādīja
nelielas ainiņas par savu uzvedību uz ielas, mājās, bērnudārzā, izspēlēja dažādas
situācijas, kurās atspoguļoja gan pareizu, gan nepareizu rīcību. Noslēgumā –
secinājums, ka pieklājības likumi ir ne tikai jāzina, bet, svarīgākais – jāievēro.
2011.gadā darbs ar jaunākā skolas vecuma grupām notika, galvenokārt,
skolēnu ekskursiju laikā, kad skolotāja vadībā bērni ieradās iepazīt bibliotēkas
iekārtojumu, uzzināt, kā kļūt par bibliotēkas lietotāju. Rēzeknes Valsts poļu
ģimnāzijas 1.a, 1.b. klase, Rēzeknes 2.vidusskolas 1.a, 1.b. klases, Rēzeknes
1.vidusskolas vasaras nometnes “Skaņburdienas” divas grupas, Rēznas pamatskolas
1.klase. Bērni piedalījās pārrunas par tēmām - „Grāmatas sensenos laikos”, „Kā
saudzēt grāmatu”, ,,Bērnu drošība internetā”, „Bibliotekāra profesija”. Noklausījās
grāmatu apskatus - „Mūsu mīļākās pasaku grāmatas”, „Enciklopēdijas par dzīvo
dabu”, „Atpūšos ar prieku” (par grāmatām, kas māca darināt skaistas lietas pašu
rokām).
Pavasara brīvdienās bērnu bibliotēkā 7.-9. klašu meitenēm organizējām
tematisku pēcpusdienu ,,Esi skaista pavasarī”.

Pasākumā tika runāts par

skaistumkopšanas noslēpumiem meitenēm, sava stila veidošanu un jaunākajām modes
tendencēm, patstāvīgai informācijas gūšanai piedāvāta bibliotēkas abonēto periodikas
materiālu izstāde.

Mūsu vērtējumā 2011. gadā
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Veiksmīgākais tematiskais pasākums skolēniem “Esi drošs ziemas brīvdienās”
notika sadarbībā ar Valsts policijas Rēzeknes nodaļas Kārtības policijas darbiniekiem.
Gada nogalē bibliotēkā ciemojās Runcis Rūdis un Bebrs Bruno, lai pusaudžus
iepazīstinātu ar svarīgākajiem drošības noteikumiem, kas jāatceras mājās, atrodoties
uz ielas, interneta vidē, darbojoties ar pirotehniku.

Izspēlējot lomu spēles, inspektores K.Zīmele un D.Zīlīte bērniem saprotamā
valodā atklāja tipiskākās situācijas, kurās draud briesmas un pastāstīja, kā tādos
gadījumos rīkoties. Atbildot uz viktorīnas jautājumiem, dalībnieki ieguva policijas
darbinieku sagatavotas balvas – atstarotājus un informatīvus bukletiņus.

Pēc kopīgas pastaigas pilsētas ielās, policijas darbinieki iepazīstināja ar
policijas mašīnas iekārtojumu, signāliem, kurus izmanto, lai nekavējoties steigtos
palīgā nelaimē nonākušiem.
Bērnu un jauniešu vēlmi iegriezties bibliotēkā rosina publikācijas presē un
elektroniskajos saziņas līdzekļos. 2011.gadā 18 publikācijas presē un 21 publikācija
mājas lapā. Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei un lasītāju daudzpusīgu interešu
veidošanai organizētas 100 literatūras izstādes, 5 tematiski pasākumi, kā arī 12
pārrunas un grāmatu apskati skolēnu ekskursiju laikā. Pilsētas 2.bibliotēkā notikušas
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43 literatūras izstādes. Bibliotēkā organizētās izstādes tiek fotografētas un informācija
publicēta CB mājas lapā sadaļā „Afiša” (http://ejuz.lv/caazm).
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem,
to iespējamie risināšanas ceļi
2011.gada nogalē izbūvēta uzbrauktuve, tagad bibliotēkas telpās var iekļūt
māmiņas ar zīdaiņu ratiņiem un apmeklētāji invalīdu ratiņos. Pieejamība ir daļēja, jo
iekštelpu iekārtojumā nepieciešami uzlabojumi. Bibliotēkas telpām nepieciešams
kosmētiskais remonts, logu un durvju nomaiņa, tomēr to risināšana atkarīga no
budžeta iespējām.
Aktīvie lasītāji vēlētos vairāk jaunu grāmatu. 7.-9. klašu skolēni vēlās lasīt
jauniešu bestsellerus, bet ierobežoto finansu iespēju dēļ šādu grāmatu nav daudz.
Lasītavas apmeklētāji labprāt darbojas spēļu stūrītī, īpaši pēc stundām un gaidot savu
kārtu pie datoriem. Spēles ātri nolietojas, īpaši puzles. Nākamajā gadā ceram atjaunot
to krājumu. Finansiālo iespēju robežās, visas problēmas tiek risinātas.

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
2011.gadā

katru

dienu

veikts

bibliotēkas

interneta

vietnes

www.rezeknesbiblioteka.lv satura vadības darbs. Tostarp:
•

publicēšanai sagatavoti, pielāgoti, rediģēti un publicēti 165 jauni ziņu sižeti ar
ilustratīvajiem materiāliem (tajā skaitā 131 par Rēzeknes pilsētas Centrālo
bibliotēku, 29 – par filiālbibliotēkām, 4 – par reģiona bibliotēkām, 1 – par
pilsētas bibliotēkām),- lielāko daļu no tiem veido Rēzeknes pilsētas Centrālajā
bibliotēkā apskatāmo izstāžu apskati (58) un grāmatu apskati (30);

•

publicēšanai sagatavoti un publicēti 24 jaunieguvumu saraksti;

•

sagatavotas un publicētas 2 apjomīgas tematiskas virtuālās izstādes;

•

bibliotēku izstāžu afiša papildināta ar 158 fotogrāfijām.
2011.gadā bibliotēkas interneta vietnei tika izveidota jauna ziņu sadaļa

latgaliešu valodā „Skaiti latgaliski” ar apakšsadaļām „E-resursu apskoti”, „Gruomotu
apskoti”, „Izstuožu apskoti”, „Pasuokumi”, „Presis apskoti”, „Vysa kas”.
Visu gadu interneta vietnē regulāri pēc nepieciešamības tika atjaunota un
papildināta pastāvīgā informācija – bibliotēku statistikas dati, darba laiki,
kontaktinformācija u. c.
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Tika turpināts darbs pie www.rezeknesbiblioteka.lv Interneta resursu sadaļas
klāsta un Elektroniskā grāmatu plaukta papildināšanas. Tika pārstrādāta bibliotēkas
interneta vietnes Novadpētniecības mapju sadaļa, kā rezultātā tajā šobrīd ar saitēm uz
e-katalogu tiek atklāts mapju saturs.
Tika izveidoti un bibliotēkas interneta vietnē publicēti vienotie pilsētas un
reģiona bibliotēkām 2011.gadā abonētās periodikas saraksti. Periodikas sadaļā
izveidota jauna apakšsadaļa, kurā tiek publicēts pilns Rēzeknes pilsētas Centrālajā
bibliotēkā pieejamās preses saraksts, kurā līdztekus abonētajiem izdevumiem iekļauta
informācija arī par dāvinājumu veidā ienākošajiem periodiskajiem izdevumiem.
2011.gadā interneta vietnē 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). Vienu mēnesi, maijā,
www.rezeknesbibloteka.lv apmeklētāji varēja piedalīties ESIP rīkotajā konkursā.
Katru dienu gada garumā bibliotēkas interneta vietnē tika nomainīts dienas
citāts.
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja A.Keirāne izstrādāja interneta
vietnei nepieciešamos reklāmas bannerus.
2011.gadā tika izstrādāts plāns jaunai interneta vietnes sadaļai E-pakalpojumi.
2011.gadā

tika

aktīvi

menedžēts

bibliotēkas

profils

sociālajā

tīklā

Draugiem.lv, kā arī tika turpināta bibliotēkas Twitter konta vadība. Draugiem.lv
lietotāji labprāt izmanto iespēju pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas
Draugiem.lv profila starpniecību, kā arī sazinās ar bibliotēku citos jautājumos.
2011.gadā bibliotēkas virtuālo lietotāju skaits turpinājis augt – uzskaitīti
96 412 unikālie interneta vietnes apmeklētāji (iepriekšējā gadā – 71 767), e-katalogu
2011.gadā apmeklēja 41 732 unikālie apmeklētāji (iepriekšējā gadā – 39 209), bet
bibliotēkas profilu Draugiem.lv apmeklēja 1178 unikālie apmeklētāji, kuri ir reģistrēti
Draugiem.lv (iepriekšējā gadā – 926).
No 2011.gada septembra ir pieejama bibliotēkas mājas lapa krievu valodā
http://rus.rezeknesbiblioteka.lv/ . Tās apmeklējumu skaits – 982. Publicēšanai
sagatavoti un publicēti: jaunumu apskati, izstāžu un preses apskati, novadpētniecības
materiāli (stāsti par novadniekiem, izdevumu apskati), kopā – 33.
Tiek turpināts darbs pie bibliotēkas fotomateriālu arhīva veidošanas.
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Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku darbiniekiem
pastāvīgi tiek sniegtas konsultācijas dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos,
ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos, kā arī tiek sniegtas uzziņas un veikta
reģiona pagastu bibliotekāru konsultēšana un apmācīšana darbam ar BIS Alise
Cirkulācijas moduli. Pēc nepieciešamības tiek atjaunināta instrukcija darbam ar BIS
Alise Cirkulācijas moduli.
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja A.Keirāne 2011.gadā ir vadījusi
individuālas datorprasmju apmācības lasītājiem (tēma – Darbs ar Microsoft Office
PowerPoint).
Informācija par bibliotēku 2011.gadā tika izsūtīta portāliem www.rezekne.lv,
www.i-rezekne.lv, www.biblioteka.lv un www.lakuga.lv (ar pēdējo 2011.gada nogalē
nodibināta

ciešāka

sadarbība).

Savukārt

bibliotēkas

interneta

vietnē

www.rezeknesbiblioteka.lv sadarbības rezultātā tika nodrošināta publicitāte reģiona
publiskajām bibliotēkām un pilsētas bibliotēkām. Tika sniegta informācija par
bibliotēkas aktualitātēm arī Latgales radiostacijai „Latgolys radeja”.
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja A.Keirāne ir veidojusi oriģinālas
afišas bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, kā arī pasākumus un ekskursijas
fotogrāfijās atspoguļojošus CD. Atsevišķi CD tika dāvināti skolām un bērnudārziem,
kuru audzēkņi piedalījās bibliotēkas pasākumos un apmeklēja bibliotēku ekskursijās.
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja A.Keirāne koordinēja bibliotēku
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” rīkotā fotokonkursa „Es mīlu tavu foto” norisi
Rēzeknē, kā arī konkursā iegūtās balvas - fotoplenēra - sekmīgu realizāciju.
No 2011.gada jūlija Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja A.Keirāne
sniedz vienu no jaunākajiem Latvijas publiskajās bibliotēkās nodrošinātajiem
pakalpojumiem – apstiprina iedzīvotāju iesniegtos pieteikumus e-parakstam.
2011.gadā RCB darbinieku datoros ir uzstādītas jaunas pretvīrusu programmas
Panda (24 licences), veikta datortehnikas modernizācija un remonts. Regulāri tiek
veikta datoru apkope, kā arī operētājsistēmu atjauninājumu uzstādīšana, nodrošinātas
darbinieku un bibliotēkas lietotāju apmācības un konsultācijas operētājsistēmas
Windows, programmu Office 2003 un 2007, pārlūkprogrammas Internet Explorer
lietošanā.
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6. Novadpētniecības darbs
2011.gadā turpinājās darbs pie novada izpētes, novadpētniecības krājuma
regulāras papildināšanas ar jauniem dokumentiem, līdztekus kārtējai dokumentu
caurskatīšanai un atlasei veicot arī to retrospektīvu pārskatīšanu.
2011.gadā sniegtas 305 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB – 198,
2.bibliotēkā – 15. Populārākās uzziņu tēmas: par Rēzeknes apbūvi, pieminekļiem,
piemiņas vietām Rēzeknē, Latgales skolu vēsturi (par Lūznavas pamatskolas vēsturi,
Rēzeknes Valsts tehnikuma nosaukumu). Tika sniegtas uzziņas par preses
izdevumiem „Gaisma”, „Rēzeknes Vēstis”, „Panorama Rezekne”. Rēzeknes
Augstskolas pētnieki interesējās par dažādām Latgales vietām – Bērzgali, Kaunatu,
Lūznavu, Lipuškiem u.c. Tika sniegtas uzziņas par personālijām: Fr.Trasunu,
Fr.Varslavānu, V.Lōci, kā arī par Boņuka balvu. Vēl minamas šādas uzziņas: par
muzeju ”Kolnasāta”, Ciskādu katoļu baznīcu, par latgaliešu personvārdiem, par
latgaliešu autoru dzeju latviešu un latgaliešu valodās, kā arī par Ludzas igauņiem un
Jāņa Ivanova mūzikas dienām Rēzeknē.
Izstādes par novadu joprojām ir viena no biežāk izmantotajām darba metodēm
novadpētniecības materiālu popularizēšanai. 2011.gadā izstāžu ciklā „Latgale un
latgalieši” jau sešpadsmito gadu lasītavas apmeklētāji tika iepazīstināti ar
ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem Rēzeknes pilsētā, novadā un
Latgalē. 2.bibliotēkā sagatavotas septiņas izstādes, CB - 28 izstādes (lasītavā – 25,
abonementā - 3). Lasītavā visvairāk apmeklētās un lasītāju interesi izraisošās izstādes
2011.gadā: „Žurnālam „Katoļu Dzeive – 85””, „Krievu kultūra Rēzeknē XX. gs. 20.30.gados”, „J.Streiča filmai „Cilvēka bērns”–20”, „Ielas, kas uzrunā, aicina”,
„Bērzgales katoļu baznīcai – 235” u.c. Bibliotēkas lasītāji varēja iepazīties ar
izstādēm, kas saistītas ar ievērojamu novadnieku un rēzekniešu jubilejām, piemēram,
„Kordiriģentam J.Brokam – 85”, „Dzejniekam T.Selickim – 110”, „Skolotājam un
literātam J.Kļošam – 105”, „Dzejniecei V.Urtānei – 70” , „Māksliniekam un
dzejniekam O.Zvīdram – 100”, „Romānu rakstniekam A.Rupainim – 95”,”Bīskapam
J.Rancānam – 125”.
2011.gadā

tika

turpināta

Rēzeknes

pilsētas

centrālās

bibliotēkas

novadpētniecības materiālu e-datu bāzes veidošana. Datu bāzes apjoms 2011.gada
beigās - 43776 elektroniskie ieraksti (2010.gadā – 38646). Turpinās datu ievade par
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Latgales Kultūrvēstures muzeja bibliotēkas krājuma un Latgaliešu Literatūras fonda
jaunieguvumiem.
Tika sagatavoti bibliogrāfiskie saraksti par Fr.Trasunu, par latgaliešu valodā
iznākušajām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem no 1991.-2010.gadam
(pavisam 394 nosaukumi), par senajiem latgaliešu personvārdiem.
Turpinājās

novadpētniecības

materiālu

kārtošana

tematiskajās

mapēs

„Personālijas” (pavisam - 170) un dažādas tematikas mapēs (pavisam - 270). Mapes
papildinātas ar jauniem novadpētniecības materiāliem. Izveidotas 46 jaunas
novadpētniecības mapes (par personālijām: A.Spoģis, M.Zaļaiskalns, P.ZalāneVallena, B.Pavlovskis, V.Gruzdiņš, J.Antonova, un tematiskās mapes: „Prese: „Mōras
Zeme””

„Austrumlatvijas

radošo

pakalpojumu

centrs”,

„Austrumlatvijas

daudzfunkcionālais centrs” (Koncertzāle), „Viesnīcas Rēzeknē” u.c.) Tematisko
mapju izsniegums – 2011.gadā - 254 (2010.gadā – 372). Vislielākā lasītāju interese
bijusi par Rēzeknes vēsturi, pieminekļiem, Latgales muižām, baznīcām, Rēzeknes
parkiem, dabas stihijām Rēzeknē, pilsētas ielām, dažādām ēkām un novadniekiem.
Projektu nedēļas laikā skolēnu pieprasītākās mapes: par Rēzeknes vēsturi, Rēzeknes
ielām, ievērojamiem rēzekniešiem, Rēzeknes Goda pilsoņiem.
Konsultatīvā darba ietvaros sniegtas konsultācijas par novadpētniecības
jautājumiem, respektīvi, par elektronisko datu bāzi ”Novadpētniecība”, par Rēzeknes
piemiņas vietām, par Rēzeknes pieminekļiem. Konsultācijas tika sniegtas jauniešu
centram „JACis”, novadpētniekiem u.c. Konsultācijas par novadpētniecības tēmām
telefoniski saņēma arī interesenti no citām Latvijas vietām (Rīgas, Siguldas,
Daugavpils). Tika atbildēts uz e-pasta vēstulēm.
2011.gadā CB darbinieki sagatavojuši 50 publikācijas vietējā presē par
bibliotēku un tās darbiniekiem, ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem
Rēzeknē un novadā. Vietējā presē varēja izlasīt šādas publikācijas: „Atmiņu stāstos
Rēzeknes Augstskolas filologi satiekas pēc 10 gadiem”:[par stāstu vakaru Rēzeknes
CB projekta "Stāstu bibliotēkas" ietvaros] (Vietējā), Z.Gorsvāne „Solis pretī
mīlestībai”:[par jaunumiem Rēzeknes CB abonementā] (Rēzeknes Vēstis), A.Keirāne
„Atsaucīgs un saimniecisks”:[par Rēzeknes CB saimniecības pārzini Viktoru Selecki:
sakarā ar Rēzeknes pilsētas domes piešķirto atzinības rakstu Darba svētkos]
(Rēzeknes Vēstis), M.Šeršņova „Mūsu Māra”:[par Rēzeknes CB direktori Mariju
Sproģi: sakarā ar jubileju] (Rēzeknes Vēstis), M.Šeršņova „Tu, mana septiņu pakalnu
pilsēta”:[par ielu nosaukumiem Rēzeknē] (Panorama Rezekne), M.Šeršņova „Kas?
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Kur? Kad?”:[par Rēzeknes telefonu grāmatu vēsturi] (Panorama Rezekne),
M.Šeršņova „Mūs apvieno grāmata”:[par Rēzeknes CB direktores Marijas Sproģes un
direktores vietnieces Marijas Šeršņovas piedalīšanos VIII Starptautiskajā grāmatu
forumā Pleskavā] (Rēzeknes Vēstis).
13 publikācijas par Rēzeknes pilsētas bibliotēku darbu sagatavojuši vietējo
laikrakstu žurnālisti. Kā interesantākās varētu minēt: I.Bogdanovičs „Ceturtā dzejoļu
grāmata”:[par dzejnieka P.Antropova jaunās dzejas grāmatas prezentāciju Rēzeknes
CB] (Rēzeknes Vēstis), J.Vlasova „Centrālās bibliotēkas ikdiena”:[par CB un Bērnu
bibliotēkas krājuma komplektēšanu] (Panorama Rezekne), G.Maslobojeva „Uz
tikšanos kaķīti, Murīti!”:[par izstādi „Kaķu nams” un tikšanos ar laikraksta „Rēzeknes
Vēstis” literārā pielikuma „Kurkulēns„ aktīvistiem Rēzeknes CB] (Rēzeknes Vēstis).
Bibliotēku novadpētniecības darbā arvien lielāka vērība tiek veltīta sadarbībai
ar tuvākajiem kaimiņiem: iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, novadniekiem.
2011.gadā Rēzeknes Centrālā bibliotēka kā sadarbības partneris ir iesaistījusies
Jauniešu centra „JACis” (vadītāja V.Grišina) aktivitātē „Media 4YOUth” –
starptautiskā jauniešu iniciatīvas projekta „Jaunatne darbībā” ietvaros. Turpinājusies
sadarbība ar Latgales Kultūras Centra izdevniecību (vadītājs J.Elksnis), Latgaliešu
Kultūras biedrību (vadītājs P.Keišs). Kā 2011.gada novitāte jāmin Rēzeknes CB
sadarbība ar Pleskavas apgabala Universālo Zinātnisko bibliotēku savstarpējā
sadarbības līguma ietvaros.
Bibliotēkas lietotāju - skolēnu atzinību ir guvušas bibliotekārās ekskursijas,
kas iepazīstina ar bibliotēku un tās piedāvājumu. 2011.gadā Rēzeknes CB organizētas
7 šādas ekskursijas. Ekskursiju vadītājas Marija Šeršņova un Ruta Suseja
iepazīstinājušas bērnus ar bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanu datu bāzēs.
Skolēni varēja iepazīties arī ar novadpētniecības nodaļas darbu. Tika rādīts, kā meklēt
informāciju personāliju un tematiskajās mapēs.

2011.gadā

organizēti

vairāki

novadpētniecības

pasākumi.

Bibliotēkas

novadpētniecības pasākumu organizēšanā tiek meklētas arvien jaunas formas un veidi.
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Tika rīkotas tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, novadpētniekiem u.c. profesiju
pārstāvjiem. Pasākumus kuplinājuši dažādi pieaicinātie pašdarbības kolektīvi. Lūk,
daži interesantākie 2011.gada pasākumi:
- jaunā mākslinieka Mareka Ruskula zīmējumu izstādes „Domu skices”
atklāšana un tikšanās ar autoru. Autors stāstīja par sevi un zīmējumu tapšanu.
Muzikālais pavadījums – Lolitas un Baibas Kovaļenko izpildījumā. Pasākumā laikā
tika sarīkots zīmējumu konkurss „Jauniešu bibliotēka”. Apmeklējums -33.

- „Baltkrievu-latviešu, latviešu – baltkrievu vārdnīcas” prezentācija. Pasākumā
piedalījās Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Latvijā V.Geisiks, Latvijas
Baltkrievu biedrības valdes locekle J.Lazareva, Rēzeknes Baltkrievu biedrības
vadītāja L.Steca. Pasākumu kuplināja Baltkrievu folkloras ansamblis no Jēkabpils.
Pasākuma apmeklējums – 45.

- Dzejoļu krājuma „Novadu sasaukšanās” prezentācija Rēzeknes Centrālajā
bibliotēkā. Tikšanās ar krājuma autorēm A.Celmu, M.Bikovsku un E.Bičevsku. Dzeju
lasīja dzejniece R.Urtāne. Pasākumu kuplināja muzikālais duets no Balviem.
Pasākuma apmeklējums – 21.
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- Literārā almanaha „Olūts” un gadagrāmatas „Tāvu zemes kalendārs - 2012”
atvēršanas svētki RCB lasītavā. Autori aktīvi iesaistījās viedokļu apmaiņā par jauno
krājumu. Bija apskatāma retrospektīva izstāde par almanahu „Olūts”. Latgales
Kultūras Centra vadītājs J.Elksnis iepazīstināja ar izdevuma tapšanas gaitu. Pasākumā
piedalījās uzņēmējs, LKC izdevniecības pastāvīgais sponsors, J.Blaževičs. Pasākuma
apmeklējums – 49.

- dzejnieka P.Antropova jaunā dzejas krājuma prezentācija Rēzeknes CB
lasītavā. Pasākumā piedalījās arī dzejnieki I.Šejevska (Viļumovska), O.Orsa,
A.Jakimovs u.c. Pasākumā notika diskusijas un dzejas krājuma fragmentu lasījumi
autora izpildījumā. Pasākuma apmeklējums – 40.

- Stāstu pēcpusdiena ”Tikšanās pēc 10 gadiem” UNESCO projekta „Stāstu
bibliotēkas” ietvaros. Pasākuma mērķis – attīstīt stāstīt un klausīties prasmes, kā arī
saglabāt atmiņas par studiju laikiem. Dalībnieki – Rēzeknes Augstskolas bijušās
studentes – tagad bibliotekāres, skolotājas, muzeja darbiniece un korektore. Noskaņas
radīšanai varēja aplūkot oriģināli iekārtotu studiju laika fotogrāfiju izstādi. Pasākuma
apmeklējums - 9.
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- Tikšanās ar jauniešu centra „JACis” dalībniekiem pētījumā par laikraksta
„Rēzeknes Vēstis” vēsturi (1944-2011) Starptautiskā jauniešu iniciatīvas projekta
„Media 4YOUth” ietvaros Rēzeknes CB lasītavā. Pasākuma apmeklējums - 4.

- Tikšanās ar novadnieci, rakstnieci Santu Mežābeli. Autore stāstīja par savu
jauno romānu „Aiz loga dziedāja vējš”, un pasākumā piedalījās arī romāna galvenās
varones prototips, Rēzeknes novadā dzīvojoša kundze. Pasākuma apmeklējums – 22.

Kopsavilkumā 2011.gads RCB novadpētniecības darbs ir bijis veiksmīgs.
Salīdzinājumā ar 2010.gadu ir ievadīts vairāk ierakstu datu bāzē Novadpētniecība,
palielinājies izveidoto mapju skaits. Novadpētniecības krājumu aktīvi izmantojuši
studenti, pasniedzēji un skolēni dažādu projektu izstrādē, novadpētniecības interešu
grupas. Veidojusies sekmīga sadarbība ar skolām. Pozitīva tendence - piedalīšanās
starptautiskos projektos. Kā viena no negatīvām tendencēm – samazinās
novadpētnieciska rakstura uzziņu skaits, kas varētu liecināt par intereses mazināšanos
vai arī informācijas nepietiekamību par bibliotēkā pieejamajiem unikālajiem
materiāliem.
7. Projektistrāde
2011.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās turpinājies darbs pie projektu
izstrādes un īstenošanas.
Izstrādāti 2 projekti: „Bērnu un jauniešu e-prasmju attīstīšana Rēzeknes
pilsētas Centrālās bibliotēkas filiālēs” (iesniegts Rietumu Bankas Labdarības fonda
konkursam „Sprīdis labākai dzīvei 2011”) un „Grīdas seguma nomaiņa Rēzeknes
pilsētas Centrālajā bibliotēkā” (iesniegts Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta un

34

kapitālinvestīciju programmā), taču tie nav guvuši atbalstu un līdz ar to palikuši
nerealizēti.
Veiksmīgi, toties, ir bijuši sadarbības projekti, un priecē tas, ka sadarbības
partneru loks arvien paplašinās.
2011.gada aprīlī vienošanās ar Pleskavas apgabala universālo zinātnisko
bibliotēku par pierobežas sadarbību bibliotēku darba un informācijas apmaiņas jomā
ietvaros tikām uzaicināti piedalīties Pleskavas kolēģu īstenotajā projektā „Pierobežas
kultūra”. Projekta ietvaros Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas pārstāves
M.Sproģe un M.Šeršņova piedalījās VIII Starptautiskā grāmatu foruma „Krievu
Rietumi” apaļā galda diskusijā „Pierobežu kultūra: mūs vieno grāmata” ar
priekšlasījumiem

„Pierobežas

teritoriju

grāmatniecības

kultūras

mantojuma

saglabāšana” un „Rēzeknieši Pleskavas biogrāfiskajā vārdnīcā”. Šie priekšlasījumi
publicēti projekta „Pierobežas kultūra” materiālu krājumā (Pleskava, 2011).

Sekmīgi norit UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu
bibliotēkas”. 2011.gadā Rēzeknes pilsētas CB, turpinot darbību UNESCO LNK
izveidotajā „Stāstu bibliotēku tīklā”, īstenojusi virkni pasākumu gan bibliotēkas
telpās, gan ārpus tās. Projekta koordinatore R.Suseja piedalījusies UNESCO LNK
rīkotajos semināros Jūrmalā un Rīgā, tādējādi papildinot savas zināšanas un apgūstot
jaunas iemaņas stāstu stāstīšanā un šīs kustības popularizēšanā.

UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” ietvaros 2011.gadā īstenotie pasākumi
Rēzeknes CB:
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- "Vecmāmiņu stāsti” - Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijā. Stāstnieku lomā iejutās
sākumskolas klašu skolēni. …vecmāmiņa, omīte, emīte, babiņa, babiņka, babulīte,
babcja, vecaistēvs, opis, ūpis, vectiņš, deds, deda - ir tikai neliela daļa mīļvārdiņu,
kuros bērni sauc vecmāmiņas un vectētiņus. Stāstu pasākumā varēja uzzināt to, ka
pašlaik aktuāla tendence ir vecmāmiņas saukt vārdā, piemēram, Vaļa, Vera , Jaņa utt.
Bērni ar lielu pietāti un labestību stāstīja par saviem vecvecākiem – par viņu
nodarbošanos, interesēm, kopīgajiem rituāliem un arī blēņām. No bērnu stāstiem
varēja uzzināt, ka vecmāmiņas daudz laika pavada kopā ar saviem mazbērniem, lasot
grāmatas, pastaigājoties, spēlējot spēles, apmeklējot veikalus. Ir arī tādas
vecmāmiņas, kuras vēl strādā skolā, bērnudārzā, ēdnīcā un viņām, bez šaubām, paliek
mazāk laika mazbērniem. Bērni stāstīja arī par nedarbiem, kas sastrādāti kopā ar
vecmāmiņām. Piemēram, māmiņai nezinot, tiek nopirkts vairāk konfekšu… …lai
vecmāmiņai laba veselība, ilgs mūžs, …vairāk naudas, lai viņa biežāk brauc ciemos –
tie bija visvairāk izskanējušie mazbērnu vēlējumi saviem tuvajiem cilvēkiem stāstu
pasākumā. Bērni rādīja zīmētos vecvecāku portretus. Vēlējumus vecvecākiem bija
iespēja noskatīties un noklausīties arī vēlāk skolas „Vecmāmiņu un vectētiņu ballē”.

- "Man tuvās vērtības A.Sakses un O.Vācieša darbos" -

Rēzeknes Valsts poļu

ģimnāzijā. Tie bija stāsti par jauniešu interesēm, par alkām pēc dažādiem mērķiem,
nākotnes plāniem. Interesanti bija stāsti ar konkrētu mēŗķu īstenošanas plānu.
Pasākums notika, dalībniekiem sēžot aplī un tinot kamola pavedienu ap roku,izstāstot savu stāstu, kamols tiek mests nākamajam stāstītājam, šādi veidojot tādu kā
zirnekļa tīklu ar stāstiem.
- "Tikšanās pēc 10 gadiem" - Rēzeknes CB konferenču zālē. Stāstu vakarā pulcējās
Rēzeknes Augstskolas bijušās latviešu filoloģijas studentes.
- „Anekdošu mīklas” - stāstu pēcpusdiena Jauniešu centrā „JACis”. Pasākuma
galvenais mērķis – attīstīt stāstīšanas un klausīšanās prasmes stāstīšanas procesā, kā
arī pilnveidot iemaņas un trenēt atmiņu anekdošu stāstīšanā. Pasākuma ievaddaļā tika
stāstīts neliels „teorētisks” stāsts par to, kas ir anekdote, kā tā radusies un laika gaitā
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attīstījusies. Stāstu pēcpusdienā jaunieši dalījās savā anekdošu stāstīšanas pieredzē.
Pēc stāstiem varēja noprast, ka lielākā daļa no klātesošajiem labprāt klausās
anekdotes, bet ar stāstīšanu ir grūtāk. Pasākuma otrajā daļā tika dots uzdevums - jau
sagatavotām anekdotēm uzminēt nobeigumu (asprātīgas, negaidītas beigas).
Anekdotes tika stāstītas latviešu, latgaliešu, krievu un poļu valodās. Valodu
daudzveidība deva iespēju saskatīt anekdošu nacionālo raksturu, kā arī zināmas
prasmes izstāstīt tās attiecīgajā valodā.
Turpinās sadarbība ar Rēzeknes pilsētas jauniešu atvērto centru „JACis”,
īstenojot starptautisko projektu „Media 4Youth”. Rēzeknes pilsētas CB direktores
vietniece M.Šeršņova ir šī projekta konsultante, un atsevišķas projekta aktivitātes ir
norisinājušās bibliotēkas telpās, piemēram, „Orientēšanās pasākums bibliotēkā” un
pasākums „Pasaules kafejnīca”, kurā Rēzeknes un Kohtla-Jarves (Igaunija) jaunieši
skatījās un vērtējā projekta gaitā uzņemtās videofilmas par Rēzekni.

Orientēšanās pasākuma bibliotēkā ietvaros bibliotēku apmeklēja sešas
jauniešu komandas. Bibliotēka bija viens no pieturas punktiem atbilžu iegūšanai uz
jautājumiem. Uzdevums bija noskaidrot, cik preses izdevumi pieejami bibliotēkā un
atbildes uz jautājumiem bija jāmeklē žurnālā „Ieva”. Viens no uzdevuma punktiem fotografēšanās ar bibliotekāri.

Kopš 2003.gada piedalāmies LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītajā
KKF mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām". 2011.gadā projekta ietvaros saņemti 29 eksemplāri iespieddarbu
kopsummā par 186.84 Ls. Diemžēl, KKF finansējums šim projektam ar katru gadu
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samazinās, tādējādi mazinot pēc būtības ļoti vērtīgā projekta nozīmi publisko
bibliotēku krājumu veidošanā.
No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projekta
„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkās” ietvaros: visās bibliotēkās
nodrošināta bezmaksas pieeja datu bāzēm Letonika.lv un LURSOFT laikrakstu
bibliotēka, ar atlaidēm abonētas datu bāzes Rubricon, Nozare.lv (CB).
Turpinājušās aktivitātes projekta „Trešais Tēva dēls” ietvaros: rīkota e-prasmju
nedēļa, noslēgta vienošanās ar Latvijas Valsts radio un TV centru par sadarbību eparaksta pieteikumu noformēšanā un bibliotēkas darbinieces A.Keirāne un A.Gaidule
ir kļuvušas par e-paraksta „atbalsta personām” Rēzeknes reģionā.
Turpinās darbs LR Ārlietu ministrijas pārraudzītā projekta "ES informācijas punkti
bibliotēkās" ietvaros. 2011.gadā šis darbs Rēzeknes pilsētas CB ir aktualizējies un
līdztekus tradicionālajām ESIP aktivitātēm īpaši jāatzīmē ESIP koordinatores
A.Gaidules dalība ESIP koordinatoru vizītē-seminārā Eiropas Parlamentā Strasbūrā,
kā arī LR Ārlietu ministrijas pārstāvju līdzdalība Rēzeknes bibliotēku darbinieku
reģionālajā seminārā, kura laikā Rēzeknes pilsētas CB saņēma no LR Ārlietu
ministrijas ļoti vērtīgu grāmatu dāvinājumu.
2011.gadā turpinājusies Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbība ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru, atbalstot aģentūras iniciatīvu/projektu „Valsts izglītības
attīstības aģentūras informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas
reģionos un informācijas nodrošināšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras
administrētajām programmām un iniciatīvām”. Ar VIAA noslēgts Pakalpojuma
līgums (līdz 2013.gada 30.septembrim), kas paredz arī finansiālu ieguldījumu no
VIAA puses – 1606,- Ls apmērā.

Bērnu bibliotēka – CB filiāle turpinājusi aktīvi līdzdarboties VKKF programmas
„Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”.
2011.gadā turpinājusies dalība Eiropas Sociālā Fonda, Nodarbinātības Valsts
aģentūras un Rēzeknes pašvaldības īstenotajā aktīvajā nodarbinātības pasākumā
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„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”.
Pasākumā iesaistījušās Centrālā bibliotēka un pilsētas 2.bibliotēka – CB filiāle, radot
iespēju pilnveidot savas darba prasmes kopskaitā trim aktīvajiem darba meklētājiem.

Metodiskais un konsultatīvais darbs
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.
Metodiskā darba galvenie virzieni 2011.gadā: 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 un apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana.
Centrālās bibliotēkas speciālisti snieguši konsultācijas par bibliotekāro darbu
ne tikai filiālbibliotēkām, bet arī pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes Poļu ģimnāzijas,
Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes logopēdiskās
internātpamatskolas, Valsts Robežsardzes koledžas, Rēzeknes 1., 2., 3., 4., 5.,
6.vidusskolu) bibliotēku darbiniekiem, Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotekāriem
(Ozolaines, Ilzeskalna, Feimaņu, Viļānu, Verēmu, Ozolmuižas, Gaigalavas, Lendžu,
Kaunatas, Maltas, Bērzgales, Sakstagala, Audriņu bibliotēkas), citu iestāžu
bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Rēzeknes filiālei) un individuāliem interesentiem. Konsultāciju tematika: bibliotēkas
krājums un katalogi, darbs ar IIS ALISE un Skolu ALISE (informācijas atlase,
cirkulācija, krājuma uzskaite, kataloģizācija un rekataloģizācija), par Latvijas
digitālās kultūras kartes lietošanas instrukciju un informācijas aizpildīšanu, par
LURSOFT laikrakstu bibliotēku, par meklēšanu LNB katalogos, novadpētniecības
darbs. Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan CB, gan konkrētajā bibliotēkā
uz vietas, gan pa tālruni un e-pastu. Kopā bibliotēku darbiniekiem sniegtas 139
konsultācijas.
Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība - konsultēšana
dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos un ikdienas darbā nepieciešamos
jautājumos. 2011.gadā sevišķi aktuālas bijušas konsultācijas par darbu ar IIS ALISE
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skolu bibliotēkās: tika apmācīti bibliotekāri no novada skolām (Tiskādu vidusskolas,
Tiskādu sanatorijas internātskolas, Viļānu vidusskolas) un pagastu bibliotēkām
Pavisam – 37 apmācības.
Izstrādāti un sagatavoti gadskārtējie Rēzeknes reģiona 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 veidotās elektroniskās datu bāzes, abonētās tiešsaistes datu bāzes un citus
informācijas avotus.
Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un filiālbibliotēkās tiek rīkotas
ekskursijas – bibliotekārās stundas.
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 apkures un ventilācijas sistēmu
rekonstrukcija.
Bibliotēkā ir izveidots lokālais datortīkls, kā arī nodrošināts bezvadu Internets.
Datorizēto darbavietu skaits 2011.gadā – 29, tai skaitā darbiniekiem – 13, lasītājiem –
15. Bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir 2 multifunkcionālās iekārtas, 6
printeri, 1 skeneris, 4 svītrkodu skeneri.
Darba apstākļi bibliotēkā ir labi, taču izjūtams telpu trūkums krājuma
izvietošanai brīvpieejā, kā arī nav piemērotu telpu depozitārija izvietošanai. Pietrūkst
tehniska rakstura palīgtelpu (noliktava, garderobe). Būtiskākais telpu trūkums –
nespēja nodrošināt tanīs stabilu optimālas gaisa temperatūras režīmu ziemas un
vasaras periodā.
Filiālbibliotēkas ir izvietotas pašvaldībai piederošos namīpašumos, to
materiāltehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Bibliotēkās ir izveidoti lokālie datortīkli,
nodrošināta interneta (arī bezvadu) pieejamība.
Abās bibliotēkās nepieciešama logu nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais remonts.
2011.gadā Bērnu bibliotēkā izbūvēta uzbrauktuve, kas atvieglo cilvēku ar īpašām
40

vajadzībām iekļūšanu tās telpās, taču vēl būtu nepieciešama ieejas mezgla
rekonstrukcija.
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.
Ierobežoto finansiālo apstākļu dēļ 2011.gadā nevienā no bibliotēkām netika veikti
ne pamatlīdzekļu iepirkumi, ne telpu remontdarbi.
10. Personāls
Bibliotēkās strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 11 ir ar vidējās, 5 ar
augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību. Vidējais darba stāžs CB - 15 gadi.
2011.gadā daudz uzmanības veltīts bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas
celšanai. Notikuši 2 semināri, kuros esam analizējuši 2010.gada bibliotēku darba
rādītājus, iztirzājuši dažādas RCB un reģiona bibliotēku darba aktualitātes
(rekataloģizācija, darbs ar BIIS ALISE Rēzeknes reģiona bibliotēkās, ESIP projekti,
E-paraksts, darbs ar jauniešiem, darbs ar parādniekiem u.c.), iepazinušies ar bibliotēkā
īstenoto projektu gaitu, dalījušies iespaidos par Latvijas bibliotekāru biedrības
10.kongresu „Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana”.
RCB rīkotajos semināros pieaicinātie vieslektori ir iepazīstinājuši RCB un
reģiona bibliotēku darbiniekus ar Rēzeknes vēstures lappusēm (lekcija „Rēzekne un
Rēzeknes apkārtne Latvijas 90 gados”, lektore I.Ločmele no Latgales Kultūrvēstures
muzeja). Novembrī notika Rēzeknes reģiona bibliotekāru seminārs, kurā piedalījās arī
Latvijas

Republikas

Ārlietu

ministrijas

Eiropas

Savienības

koordinācijas

departamenta un Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta pārstāves.
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības aktualitātēm: ES
daudzgadu budžeta 2014–2020 veidošanas jautājumiem, eiro ieviešanas plāniem
Latvijā, Latvijas prezidentūru 2015.gadā u. c. Semināra noslēgumā Ārlietu ministrijas
pārstāves pasniedza RCB vērtīgu dāvanu –grāmatas (24 nosaukumi) un CD (12
nosaukumi).
2011.gadā RCB darbinieki piedalījušies šādos citu institūciju rīkotajos
profesionālās pilnveides pasākumos:
IIS ALISE:

BIS ALISE lietotāju seminārs – 5;
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LNB:

seminārs publisko bibliotēku krājuma
veidošanas speciālistiem – 1;
Latvijas reģionu galveno bibliotēku metodiķu
seminārs – 1;
reģionālo bibliotēku direktoru semināri (2) – 1;

LNB Bērnu literatūras centrs:

bērnu literatūras un bibliotekārā darba zinātniski
praktiskā konference „Grāmata ir… t@vā
bibliotēkā… tavā filmā” – 1;

LR ĀM /EK pārstāvniecība

ESIP koordinatoru mācību semināri (2) - 1;
ES informācijas sniedzēju forums - 1;
ESIP koordinatoru vizīte-seminārs Eiropas
Parlamentā (Francija) - 1;

LR KM/Francijas vēstniecība Latvijā: seminārs Kultūrpolitikas arhitektūra: Francijas
un Latvijas pieredze – 1;
UNESCO LNK:

kursi „Iedvesmu darbnīca” – 1;

Latvijas Bibliotekāru biedrība:

LBB 10.kongress – 4;

VA KIS:

E-paraksta pakalpojuma nodrošināšana
bibliotēkās – 2;
Latvijas digitālās kultūras kartes jaunās
funkcijas un to izmantošana – 1;
konference „Bibliotēka.Saruna par vērtībām”–1;

Latvijas Bibliotekāru Biedrība/Gētes institūts: praktisks seminārs „Kā dabūt jauniešus
uz bibliotēku” – 1;
Valsts izglītības attīstības aģentūra: reģionālo b-ku oficiālo pārstāvju sanāksme – 1;
RSU bibliotēka:

informatīvs apmācību seminārs Latvijas
veselības aprūpes iestāžu bibliotekāriem – 1;

RSEBAA:

seminārs „Darba efektivitātes un produktivitātes
paaugstināšana ar ierobežotiem resursiem” – 1;

Rīgas Latviešu biedrība:

Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās
integrācijas līdzekļi – 1;

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojums centrs: seminārs:Latviešu tautas tērps –1;
Fotoakadēmija/D.Matisons:

foto seminārs-plenērs – 1;

Latgales Mācību centrs:

profesionālās pilnveides apmācības
„Ugunsdrošība un aizsardzība” – 1;
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Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde: pieredzes apmaiņas brauciens: Daugavpils
Bērnu bibliotēkas „Zīlīte”, Vienības
pamatskolas un krievu vidusskolas-liceja
bibliotēku apmeklējums – 2;
Pleskavas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka: starptautiskais grāmatu forums
„Krievu Rietumi” – 2.
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
Mākslas namā un Kultūras namā, teātrī "Joriks”, Rēzeknes Augstskolā.

11. Finansiālais nodrošinājums
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku un
2.bibliotēku) 2011.gada izpildītais budžets - 186679 Ls, tas ir 22,18 Ls uz vienu
reģistrētu bibliotēkas lietotāju (2010.g. – 22,13 Ls).
Pašvaldības piešķirtie līdzekļi – 177571 Ls, kas ir par 3,7% vairāk, nekā
2010.gadā.
Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem
maksājumiem – 2431 Ls. Valsts mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru
izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās – 1476 Ls, tas ir 56% no
interneta abonēšanas izmaksām. No Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas
Izglītības pārvaldes, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Valsts
Robežsardzes koledžas saņemts līdzfinansējums reģionālās bibliotēkas funkciju
nodrošināšanai, - kopsummā 4464 Ls. No citām institūcijām sadarbības projektu
ietvaros saņemts finansējums– 958 Ls.
74% no CB budžeta izlietoti darbinieku atalgojumam un obligāto sociālās
apdrošināšanas iemaksu veikšanai. Vidējā bibliotekāro darbinieku amata alga
2011.gadā – 325 Ls mēnesī. Jāatzīmē, ka 2011.gadā bibliotēku darbiniekiem atcelts
krīzes laikā noteiktais piespiedu saīsinātais darba laiks, un līdz ar to darba alga
saņemta pilnā apmērā.
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Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2011.gadā no pašvaldības budžeta iztērēti
10 724 Ls, - tai skaitā grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 9911 Ls (tas ir 0,29 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju).
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam izlietoti 2812 Ls.
Bibliotēkas 2011.gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem un
spējis nodrošināt tās pamatfunkciju izpildi. Iezīmējušās pat nelielas attīstības
tendences, jo esam varējuši iegādāties BIS ALISE inventarizācijas moduli, palielināt
abonējamo datu bāzu skaitu, kā arī izbūvēt uzbrauktuvi Bērnu bibliotēkā – CB filiālē.
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Rēzeknes CB rīko dažādus publicitātes pasākumus: literatūras izstādes,
tematiskus pasākumus, ikgadējo Bibliotēku nedēļu, pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestāžu audzēkņu ekskursijas uz bibliotēku. Regulāri tiek gatavoti
informatīvie bukleti, atgādnes un citi publicitātes materiāli, atjaunināta informācija
interneta

vietnēs

www.rezeknesbiblioteka.lv,

http://rus.rezeknesbiblioteka.lv,

papildinot tās ar saitēm uz citu bibliotēku un sadarbības iestāžu mājas lapām,
publicēta informācija dažādos plašsaziņas līdzekļos, tiek veidotas oriģinālas afišas
bibliotēkas pasākumiem.
IT nodaļas vadītāja sadarbojas ar masu medijiem, kā arī reģiona
bibliotekāriem. Informācija par RCB 2011.gadā piedāvāta portāliem www.rezekne.lv,
www.biblioteka.lv un www.lakuga.lv. Savukārt bibliotēkas interneta vietnēs
www.rezeknesbiblioteka.lv un http://rus.rezeknesbiblioteka.lv sadarbības rezultātā
tiek nodrošināta publicitāte reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām.
Vietējā presē regulāri tiek publicēti raksti par bibliotēku aktualitātēm.
Publikāciju mērķis - piesaistīt esošo un potenciālo lietotāju uzmanību, atgādināt par
bibliotēku, tās krājumiem un jaunajām iespējam. 2011.gadā laikrakstos „Rēzeknes
Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama Rezekne”, „Rēzeknes
Vēstnesis”, bijušas 63 publikācijas saistībā ar RCB darbu (tai skaitā, par Bērnu
bibliotēku -18, par 2.bibliotēku – 10). Publikācijas par bibliotēku sagatavojuši gan
RCB darbinieki, gan profesionālie žurnālisti. Bibliotēkas darbinieki ir sagatavojuši arī
rakstus par novadpētniecību (izmantojot bibliotēkas krājuma materiālus). Plašāku
rezonansi guvušas šādas 2011.gada publikācijas: „Dots devējam atdodas”:[par
Rēzeknes 2.bibliotēku], „Nav mīļāka drauga par grāmatu…”:[par Rēzeknes bibliotēku
vēsturi], „Rēzekne-Pleskava: draudzība neatzīst robežas”:[par Pleskavas apgabala
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Universālās Zinātniskās bibliotēkas darbinieces J.Kiseļovas viesošanos RCB], „Kā
tiks atrisinātas bibliotēkas problēmas”, „Vai dome nopirks pasta ēku?”:[par situāciju
RCB], „Mana pirmā grāmata”: [par pasākumu jauniešu centrā „JACis”].
Bibliotēkas informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar
piedāvāto pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba
noteikumiem, dažādām akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”, konkursiem,
ikmēneša grāmatu dāvinātāju sarakstu u.c. materiāliem. 2011.gadā izstrādātas
oriģināla datordizaina informācijas lapas par CB pieejamajiem pakalpojumiem.
2011.gadā Rēzeknes CB organizēti dažādi pasākumi, rīkotas ekskursijas pa
bibliotēku, bibliotekārās stundas un citi bibliotēku, grāmatu un lasīšanu popularizējoši
pasākumi, piemēram, ekskursijas „Iepazīšanas ar bibliotēku”, projekta „Media
4Youth” pasākumi (sadarbība ar jauniešu centru „JACis”), tikšanās ar literātiem,
grāmatu prezentācijas.
RCB pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes informācijas
birojs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes novada bibliotēkas, Rēzeknes
Augstskola, Latgaliešu Kultūras biedrība, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras
nams, Rēzeknes Krievu kultūras centrs, Rēzeknes Baltkrievu biedrība, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība, Valsts Probācijas dienests.
Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri
2011.gadā:
Latgales Kultūrvēstures muzejs. Turpinās projekta „Par Rēzekni un Latgali
internetā” ietvaros sāktā sadarbība. CB novadpētniecības materiālu elektroniskajā
datu bāzē atrodama aktuāla informācija par muzeja lasītavas un Latgaliešu Literatūras
Fonda materiāliem. 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
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starpnieka funkcijas, izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra
izdevniecības dāvinātās grāmatas.
Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļa. Turpinās sadarbība, 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 novada bibliotēkām, nodrošinot atsevišķu reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju izpildi, piemēram, e-kopkataloga veidošanu un uzturēšanu, SBA. Starp
pilsētas un novada 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.
Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu
novadu bibliotēkām. RCB mājas lapā pieejama informācija par pilsētas un novadu
bibliotēkām. Dažas novadu bibliotēkas veiksmīgi ir izmantojušas RCB piedāvāto
iespēju sagatavot un ievietot RCB mājas lapā plašāku informāciju par savu darbu.
Rēzeknes pilsētas skolu bibliotēkas. Sadarbībā ar skolām skolēnu grupām pēc
pieprasījuma tiek rīkotas bibliotekārās ekskursijas, kurās bērni tiek iepazīstināti 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 jauniešu atvērtais centrs „JACis”: jauniešu centra apmeklētāji ir
aktīvi RCB rīkoto pasākumu dalībnieki, bet bibliotēka, savukārt, aktīvi iesaistās
centra īstenotajos projektos, nodrošinot jauniešus ar nepieciešamo informāciju un
rīkojot kopīgas aktivitātes.
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.
Rēzeknes pilsētas CB direktore:

M.Sproģe

2012.gada .februārī
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