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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2014.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 no 2013.gada 1.janvāra darbojas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs” pakļautībā kā tās patstāvīga struktūrvienība.
2012.gada 3.decembrī RCB atkārtoti akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas
statusā. RGB funkciju zona - Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes un Viļānu novadi.
RCB misija - līdzdalība informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā;
reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšana un veicināšana.
RCB galvenais uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un
kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un
informācijas sistēmu pieejamību.
RCB funkcijas: nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu;
nodrošināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības bibliotēku uzturēšanu un apsaimniekošanu;
pārraudzīt un koordinēt RCB struktūrvienību darbu; organizēt RCB kopkrājuma
komplektēšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu; veidot un uzturēt reģionālo
kopkatalogu, datu bāzes; organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus
pasākumus; uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par
bibliotēku darbu reģionā; nodrošināt un organizēt reģiona bibliotēku savstarpējo
sadarbību; organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības pasākumus;
sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona bibliotēkām.
RCB ir administratīvais, saimnieciskais un profesionālās vadības centrs divām
filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkai un Rēzeknes pilsētas
2.bibliotēkai. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros RCB pilda bibliotēku
darba reģionālā metodiskā centra, kā arī reģionālā starpbibliotēku abonementa centra
un reģionālās depozitārijbibliotēkas funkcijas.
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas attiecībā uz Rēzeknes un Viļānu
novadu bibliotēkām tiek veiktas saskaņā ar pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras
un Tūrisma centrs” un Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 6.janvārī noslēgto
līgumu. Galvenie sadarbības virzieni: reģiona iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana,
reģionālā elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības materiālu datu bāzes
veidošana/uzturēšana, starpbibliotēku abonements, depozitārijbibliotēka, konsultatīvā
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un metodiskā palīdzība. Līgums tiek īstenots sadarbībā ar Rēzeknes novada
pašvaldības bibliotēku informācijas speciālisti A.Belogubovu, kuras kompetencē ir
bibliotekārā darba jautājumi gan Rēzeknes, gan Viļānu novados (saskaņā ar Rēzeknes
novada un Viļānu novada pašvaldību līgumu).
Rēzeknes reģiona bibliotēku 2014.gada darba rādītāji
Rēzekne
32317
22
3
14
4
1
8291
209548
243507

Iedzīvotāju skaits
Bibliotēku skaits
t.sk. pašvaldību publiskās b-kas
skolu (t.sk. profesionālo) bibliotēkas
augstskolu bibliotēkas
citas
Pašvaldību publisko b-ku lietotāju skaits
Pašvaldību publisko b-ku apmeklējumu sk.
Pašvaldību publiskajās b-kas izsniegto
vienību skaits

Rēzeknes nov.
29995
55
32
23
6862
159703
241157

Viļānu nov.
6562
7
4
3
1549
31120
56118

Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas, kā arī abas RCB
filiāles ir akreditētas vietējās nozīmes bibliotēku statusā. Bibliotēku likumā
paredzētajā kārtībā akreditācija veikta arī visās citās reģiona bibliotēkās.
2014.gads aizritējis Rēzeknes Centrālās bibliotēkas 70 gadu jubilejas zīmē.
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Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un
citu dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti.
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.
Krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības budžets.
2014.gadā grāmatu iepirkšanai un periodikas pasūtīšanai izlietoti 17354 eiro (tas ir
0.62 eiro uz vienu pašvaldības iedzīvotāju), datu bāzu abonēšanai – 1181 eiro.
Valsts finansēto projektu/programmu ietvaros Rēzeknes pilsētas centrālā
bibliotēka saņēmusi grāmatas un citus izdevumus kopsummā par – 668.82 eiro.
Ļoti liela nozīme RCB kopkrājuma komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem, tā 2014.gadā 59% no RCB grāmatu jaunieguvumiem ir dāvinājumi: CB tie ir bijis 951
eksemplārs (jeb 56% no bibliotēkas jaunieguvumiem), 2.bibliotēkā – 465 eks. (63%),
bērnu bibliotēkā – 544 eks. (62%). Apjomīgi grāmatu dāvinājumi ienākuši no
Latgales Kultūras centra izdevniecības un Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas draudzes,
kā arī atsevišķiem individuāliem dāvinātājiem.
Preses pasūtīšana notiek, pamatojoties uz RCB struktūrvienību pieteikumiem,
un abonēšanas iespējas visumā atbilst bibliotēku vajadzībām. 2014.gadā pasūtīti
preses izdevumi 2015.gadam kopsummā par 7637 eiro. Centrālās bibliotēkas abonētās
periodikas klāstu ik gadus ievērojami papildina SIA “Latgales Druka” izdotie
reģionālie laikraksti, ko no izdevēja saņemam dāvinājumā.
RCB kopkrājuma apjoms 2014.gada beigās ir 94879 vienības. 61% no RCB
kopkrājuma ir izdevumi latviešu valodā, 36% - krievu un 3% - citās svešvalodās. 51%
no RCB kopkrājuma ir daiļliteratūra, 35% - nozaru literatūra, 14% - izdevumi
bērniem.
Visās bibliotēkās ir pieejamas datu bāzes Letonika un LURSOFT laikrakstu
bibliotēka, kurām bezmaksas piekļuvi nodrošina „Kultūras informācijas sistēmu
centrs”, kā arī RCB abonētās datu bāzes RUBRICON, Britannica Public Library
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Edition, ЛитРес. Centrālajā bibliotēkā bez tam pieejamas vēl arī datu bāze Nozare.lv
un LURSOFT datu bāzes, ko RCB abonē par saviem līdzekļiem.
RCB krājuma kustība 2014. gadā
Krājums

Krājums

2014.g.sākumā
Bibliotēka

Ienācis

Izslēgts

2014.g. beigās

% no

% no

% no izsl.

% no

kopkr.

jaunie

izdevumu

kopkr.

g.

kopsk.

CB

49980

57

8486

68

3147

68

55319

58

2.bibliotēka

18950

22

2211

17

1205

26

19956

21

Bērnu b-ka

18057

21

1835

15

288

6

19604

21

Kopkrājums

86987

100

12532

100

4640

100

94879

100

Salīdzinoši lielais jaunieguvumu skaits izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā visās
RCB struktūrvienībās veikta seriālizdevumu rekataloģizācija, uzskaitot kā atsevišķu
krājuma vienību katru seriālizdevuma (žurnāla) numuru, nevis gada komplektu, kā tas
bijis līdz šim. Tādējādi ir sakārtota šīs krājuma daļas uzskaite, kā arī nodrošināta
iespēja izsniegt lietotājiem automatizētā režīmā arī žurnālus.
10% no RCB kopkrājuma ir periodiskie izdevumi, 90% - grāmatas un citi
dokumenti.
Budžeta līdzekļu izmantojums krājuma komplektēšanai
Izmantotie

B-ka

budžeta

līdzekļi

Izmantotie budžeta

Kopā budžeta izmantojums

periodikai (2013.g.pasūtījums)

līdzekļi grāmatām

krājuma komplektēšanai

% no
Summa
Centrālā

% no

kopsummas

Summa

kopsummas.

% no
Summa

kopsummas

3722

55

6092

62

9814

60

2.bibliotēka

1760

28

1852

19

3612

22

Bērnu

1119

16

1841

19

2960

18

6601

100

9785

100

16386

100

bibliotēka

bibliotēka
Kopā

No krājuma komplektēšanā ieguldīto budžeta līdzekļu kopsummas 2014.gadā
60% izmantoti grāmatu, 40% - periodikas krājuma papildināšanai. Krājuma
komplektēšanai izmantoto līdzekļu proporcionālais sadalījums starp CB un filiālēm ir
optimāls, bet būtu vēlama lielāka sabalansētība starp filialbibliotēkām.
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2014. g. jauniegūto grāmatu tematiskais sadalījums
B-ka

Nozaru literatūra

Kopskaits

Daiļliteratūra

% no b-kas

Bērnu literatūra

% no b-kas

% no b-kas

Eks.

Eks.

jaunieg.

Eks.

jaunieg.

1682

686

41

986

59

10

0

2.bibliotēka

743

247

33

408

55

88

12

Bērnu

881

98

11

245

28

538

61

3306

1031

31

1639

50

636

19

Centrālā

Eks.

jaunieg.

bibliotēka

bibliotēka
Kopā

Jaunieguvumu

tematiskais

sadalījums

ir

atbilstošs

RCB

krājuma

komplektēšanas politikas pamatnostādnēm. Jāatzīmē, ka 2014.gadā krājumu
komplektēšanas saturiskā puse tika lielā mērā deleģēta struktūrvienību, tai skaitā CB
abonementa, darbiniekiem, tādējādi nodrošinot lasītāju interešu iespējami pilnīgāku
pārstāvniecību bibliotēkas krājuma veidošanas procesā.
2014. g. jauniegūto grāmatu sadalījums pa valodām
Latviešu val.

Krievu val.

% no b-kas

Citās svešvalodās

% no b-kas
Eks.

jaunieg.

% no b-kas

Eks.

jaunieg.

Eks.

jaunieg.

Centrālā bibliotēka

820

49

837

50

25

1

2. bibliotēka

429

58

309

42

5

0.1

Bērnu bibliotēka

375

43

500

57

6

0.1

Kopā

1624

49

1646

50

36

1

Ņemot vērā reģiona iedzīvotāju nacionālo sastāvu, Centrālās bibliotēkas un
2.bibliotēkas jaunieguvumu procentuālais sadalījums valodu ziņā uzskatāms par
optimālu. Vērtējot Bērnu bibliotēkas jaunieguvumu sadalījumu valodu ziņā, jāatzīst,
ka ir izveidojusies RCB vairākus gadus konsekventi īstenotajai krājumu latviskošanas
politikai neraksturīga disproporcija, jo lielāko daļu jaunieguvumu veido izdevumi
krievu valodā. Lielā mērā šo disproporciju ir ietekmējuši apjomīgie krievu valodā
izdoto grāmatu dāvinājumi no Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas draudzes.
Visās bibliotēkās varētu vēlēties vairāk jaunieguvumu citās svešvalodās, taču
šādi izdevumi RCB krājumā ienāk reti, galvenokārt dāvinājumu veidā.
RCB kopkrājuma apgrozība 2014.gadā – 2,6. Vidējais izsniegums no
kopkrājuma uz vienu reģistrēto lietotāju – 29 eksemplāri. Šie rādītāji apliecina, ka
RCB krājuma komplektēšanas un organizācijas politika ir vērtējama pozitīvi. Tā
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orientēta uz krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot krājuma kvalitāti, nevis
kvantitāti.
KAN darbinieki regulāri sniedz individuālās konsultācijas pagastu un skolu
bibliotekāriem

par

krājumu

komplektēšanas,

uzskaites

un

rekataloģizācijas

jautājumiem. 2014.gadā, izmantojot BIS ALISE moduli «Inventarizācija», ar
Centrālās bibliotēkas darbinieku līdzdalību veiktas krājumu pārbaudes 6 Rēzeknes
novada pagastu bibliotēkās.

7

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Lietotāju apkalpošana RCB struktūrvienībās tiek veikta atbilstoši RCB
lietošanas noteikumiem (apstiprināti Rēzeknes pilsētas domē 2013.gada 8.februārī).
Rēzeknes pilsētas bibliotēku pakalpojumi vienādi pieejami gan Rēzeknes
pilsētas, gan reģiona iedzīvotājiem. Citu reģionu iedzīvotāji tiek apkalpoti saskaņā ar
RCB lietošanas noteikumiem. Kopš 2013.gada CB darba praksē tiek izmantota
Vienotā lasītāja karte.
2014.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pakalpojumus
izmantojis 8291 lietotājs (CB – 3746, Bērnu bibliotēkā – 2501, 2.bibliotēkā – 2044).
Salīdzinot ar 2013.gadu, bibliotēkas lietotāju kopskaits samazinājies par 149
lietotājiem. Unikāli reģistrēto RCB lietotāju skaits – 7065 (2013.g. - 7352) arī ir
samazinājies (-287), tas nozīmē, ka arvien vairāk lietotāju vienlaicīgi izmanto vairāku
pilsētas bibliotēku pakalpojumus. Bibliotēku pakalpojumus izmantojuši 5233
Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji, tas ir 16% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita, 1341
Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotājs, kā arī 458 citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un
ārvalstnieki.
Reģistrēto lietotāju skaita pieaugums jau trešo gadu pēc kārtas vērojams Bērnu
bibliotēkā (2014.gadā - +1%), toties 2.bibliotēkā šis rādītājs ir samazinājies par 1%,
bet Centrālajā bibliotēkā – par 3%. Jāatzīmē, ka CB reģistrēto lietotāju skaits
samazinās jau piekto gadu pēc kārtas.
RCB kopējais apmeklējumu skaits 2014.gadā – 209548 (CB – 155461, tai
skaitā virtuālais apmeklējums - 97267, Bērnu bibliotēkā – 30091, 2.bibliotēkā –
23996). Salīdzinot ar 2013.gadu, kopējais pilsētas publisko bibliotēku apmeklējumu
skaits samazinājies par 3%, tai skaitā, CB – par 1%, Bērnu bibliotēkā– par 3%, bet
2.bibliotēkā - par 10%.
Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku (tieši vai attālināti)
vidēji 15 reizes gadā, 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas lietotāju vidējais
apmeklējums gadā - 12 reizes. Vidējais apmeklējums dienā: CB – 195, 2.bibliotēkā –
86, Bērnu bibliotēkā – 108, interneta vietnē – 228.
RCB kopējais izsniegumu skaits 2014.gadā - 243507 (CB – 118566, Bērnu
bibliotēkā – 62815, 2.bibliotēkā – 62126). Salīdzinot ar 2013.gadu, kopējais
bibliotēkas izsniegumu skaits samazinājies par 4%. Vidējais izsniegums uz 1
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bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 32, 2.bibliotēkā – 30, Bērnu bibliotēkā –
25 vienības.
Apmeklējumu un izsniegumu skaita samazinājums Bērnu bibliotēkā daļēji
varētu būt skaidrojams ar to, ka jūlijā un augustā notika bibliotēkas telpu pārbūve un
kosmētiskais remonts, kuru laikā lasītavas pakalpojumi, tai skaitā internets,
lietotājiem nebija pieejami vispār, bet abonementa pakalpojumi tika sniegti daļēji
(krājuma ierobežotas pieejamības dēļ).
Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2014.gadā – kvalitatīvas un
pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Uzziņu un informācijas darbs tiek
veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus.
2014.gadā RCB pavisam sniegtas 9752 uzziņas (2013.gadā - 9244), no tām
CB – 6589, 2.bibliotēkā – 1303, Bērnu bibliotēkā – 1860 uzziņas.
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. Visās bibliotēkās ir
multifunkcionālās iekārtas, kas nodrošina kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus.
Centrālajā bibliotēkā ir iespējams izmantot specializēto datortehniku
vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas. Bērnu bibliotēkā ir uzbūvēta uzbrauktuve,
kas atvieglo iekļūšanu bibliotēkā gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan māmiņām ar bērnu
ratiņiem. CB ir izbūvēts invalīdu lifts-pacēlājs, kas nodrošina bibliotēkas
pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā
iepriekšējos gados, aktīvi izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi. Pārskata
periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 44 lasītāji. Pieprasījumu izpildē tiek
pielietotas mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas meklēšanas un
piegādes metodes.
SBA kārtā saņemtas grāmatas un citi izdevumi no LNB un Rēzeknes reģiona
pagastu bibliotēkām. Izpildīts 61 pieprasījums no 67, no tiem 8 pieprasījumi izpildīti
elektronisko dokumentu piegādes veidā. Atteikts sešos gadījumos, jo dokuments
pieejams tikai LNB lasītavā. Savukārt Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka SBA
kārtā izpildījusi 62 Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēku pieprasījumus.
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Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp RCB un filiālēm. Šādā
veidā RCB no filiālēm saņēmusi 55 grāmatas, savukārt filiālēm no RCB krājuma tika
izsniegtas 140 grāmatas.
Jau piekto gadu RCB kā patstāvīga struktūrvienība darbojas ārējās
apkalpošanas punkts (Medicīnas bibliotēka – turpmāk tekstā MB), kas izvietots SIA
„Rēzeknes Veselības aprūpes centrs” telpās un ir atvērts lietotājiem 12 stundas nedēļā.
Tā pamatuzdevums ir veikt reģiona medicīnas darbinieku un medicīnas mācību
iestāžu studentu bibliotekāro apkalpošanu, izmantojot struktūrvienības krājumu un
citus iespējamos informācijas avotus. Lietotāju apkalpošana tiek veikta automatizēti,
tāpat kā visās citās CB struktūrvienībās. MB ir izveidota 1 datorizēta lietotāju darba
vieta (ar interneta pieslēgumu).
2014.gadā MB reģistrēti 134 lietotāji (2013.gadā – 179). Kopējais izsniegums
2014.gadā – 2671 (2013.gadā – 2869) eksemplārs. Atskaites periodā katrs lietotājs ir
apmeklējis bibliotēku vidēji 7 reizes, vidējais izsniegums vienam lietotājam - 20
eksemplāri.
Lai popularizētu 2.bibliotēkas pakalpojumus un
informācijas resursu pieejamību, bibliotēkā kopš
2014.gada

aprīļa

tiek

organizētas

regulāras

datorapmācības senioriem. Aizvadītajā gadā tika
apmācīti 12 seniori.
RCB joprojām aktuāla problēma, kas ietekmē arī bibliotēkas informācijas
resursu pieejamību, ir lasītāji, kuri laikus nenodod grāmatas. Bibliotēku parādnieki
tiek informēti pa telefonu, tiek sūtītas rakstveida atgādinājuma vēstules, plaši tiek
izmantota saziņa pa elektronisko pastu, komunikācija sociālajos portālos. Centrālā
bibliotēka saziņai ar parādniekiem izmanto Lattelecom pakalpojumu – SMS
apziņošana, jeb mobilo mārketingu.
2 reizes gadā (Bibliotēku nedēļā un Ziemassvētkos) tradicionāli tiek rīkotas
akcijas „Atnāc un iegūsti. Atlaide parādniekiem”, kuru 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,
www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka,
www.rezekne.lv,

www.publika.lv,

http://twitter.com.rezcb,
vietējos

laikrakstos,

interneta

pilsētas

vietnēs

sabiedriskajā

transportā izvietotajos informācijas monitoros. 2014.gadā akciju piedāvāto iespēju ir
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izmantojuši 259 Centrālās bibliotēkas lasītāji (2013.g. – 372) un 88 – 2.bibliotēkas
lasītāji (2013.g.-62).
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam
nodrošina gan Centrālā bibliotēka, gan abas tās filiāles: Bērnu bibliotēka un
2.bibliotēka. Visaktīvāk darbs ar šīs vecuma grupas lasītājiem norit Bērnu bibliotēkā,
kur tā ir pamata mērķauditorija, un 2.bibliotēkas Bērnu nodaļā, bet Centrālās
bibliotēkas pakalpojumus vairāk izmanto vecāko klašu audzēkņi.
Saskaņā ar Rēzeknes izglītības pārvaldes datiem 2014.gadā Rēzeknes
vispārizglītojošās skolās kopā reģistrēts 4161 skolēns: 1.-9. klašu grupā - 3203
skolēni, bet 10.-12.klasēs - 958 skolēni.
RCB reģistrēto lietotāju vecumā līdz 18 gadiem kopskaits – 3067. Bērnu
bibliotēkā reģistrēti – 1855, 2.bibliotēkā – 796, CB - 416 šīs vecuma grupas lietotāji.
Kā bibliotēku lietotāji reģistrēti 2869 skolas vecuma un 198 pirmsskolas vecuma
bērni. Skolas vecuma bērnu bibliotekārais aptvērums - 69%.
RCB lietotāju vecumā līdz 18 gadiem apmeklējumu kopskaits – 35940, tai
skaitā Bērnu bibliotēkā – 22565, 2.bibliotēkā - 10248, CB - 3127 apmeklējumi. Vidēji
katrs šīs vecuma grupas lietotājs apmeklējis bibliotēku 12 reizes gadā.
Kopējais izsniegumu skaits RCB lietotājiem līdz 18 gadu vecumam – 72974,
tai skaitā Bērnu bibliotēkā – 51395, 2.bibliotēkā – 19613, CB – 1966 izsniegums.
Vidējais izsniegums bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem – 24 vienības.
Veidojot RCB kopkrājumu, tiek ņemtas vērā visu bibliotēkas lietotāju vecuma
grupu intereses. Pirmsskolas, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērnu literatūra (tai
skaitā seriālizdevumi) galvenokārt tiek komplektēta Bērnu bibliotēkas krājumā,
regulāri to komplektē arī 2.bibliotēka, bet CB šādu literatūru komplektē tikai
epizodiski, minimāli papildinot bibliotēkā izveidotā Bērnu stūrīša grāmatu krājumu.
2014.gadā RCB kopkrājumā ienākušas 636 grāmatas pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem, tai skaitā Bērnu bibliotēkā - 538, 2.bibliotēkā – 88 un CB-10
grāmatas, kā arī 343 izdevumi vidējā skolas vecuma bērniem (Bērnu bibliotēkā), - līdz
ar to lasītājiem līdz 18 gadu vecumam pavisam iegādātas 979 grāmatas, kas ir 30% no
visiem RCB grāmatu kopkrājuma jaunieguvumiem.

11

Lielākā daļa jauniegūto grāmatu, tai skaitā arī izdevumi bērniem (īpaši Bērnu
bibliotēkā) RCB kopkrājumā ir ienākusi dāvinājumu veidā. Par budžeta līdzekļiem
kopkrājumā iepirkti vien 38% jauniegūto grāmatu (Bērnu bibliotēkas krājumā – 36%).
Par budžeta līdzekļiem iegādātie grāmatu jaunieguvumi Bērnu bibliotēkā
budžeta

Jaunieg.

Par

kopsk.

līdzekļiem

Izmantotie budžeta līdzekļi

% no
Eks.

b-kas

Bibliotēkas lietotāji

% no RCB
Summa

jaunieg.

grāmatu krājuma

% no RCB
Skaits

komplekt.

lietotāju
kopskaita

izlietotās
kopsummas
Bērnu

881

315

36

19

1841

2501

30

bibliotēka

2014.gadā darbā ar bērniem RCB izpildītas 2244 uzziņas, tai skaitā Bērnu
bibliotēkā - 1860, 2.bibliotēkā – 384 uzziņas. Uzziņu, informācijas darbā tiek
izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, RCB veidotais reģionālais
kopkatalogs un novadpētniecības materiālu datu bāze, citu bibliotēku elektroniskie
katalogi, kā arī datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, „LURSOFT laikrakstu
bibliotēka”, „Litres:library”, „Britannica. PLE”, citi interneta resursi.
Brīvpieejas
http://termini.letonika.lv

datu

bāzes,
u.c.,

e-vārdnīcas:
e-grāmatu

http://latvijas.daba.lv,

datubāzes:

http://lib.ru,

http://www.ailab.lv/Teksti/ jaunieši bieži izmanto arī patstāvīgi, tomēr bērniem un
jauniešiem vērojamas nepietiekamas prasmes vērtēt, atlasīt nepieciešamo informāciju,
tāpēc bibliotekāra palīdzība ir nepieciešama. Jaunākā skolas vecuma bērniem
jautājumi rodas par to, kā atrast un izmantot dažādus bērniem piemērotus interneta
resursus, kā izmantot sociālos tīklus, par drošību internetā. Individuālajā darbā ar
pusaudžiem un jauniešiem palīdzība visbiežāk nepieciešama informācijas meklēšanā
projektu uzdevumu izpildei, teksta noformēšanā. Bērnu bibliotēkas apmeklētājiem
2014.gadā sniegtas 783 individuālās konsultācijas darbā ar datoru. Ikdienā bibliotēkās
plaši tiek izmantoti kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas pakalpojumi.
2014.gads iezīmējies ar datorpakalpojumu izmantotāju (arī vecuma grupā līdz
18 gadiem) skaita samazināšanos. Tā piemēram, Bērnu bibliotēkā 2014.gadā datorus
izmantojuši 4046 lietotāji (2013.gadā – 6683). Daļēji tas izskaidrojams ar remonta
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laikā slēgto lasītavu, tomēr interneta izmantošana kļūst arvien pieejamāka
mājsaimniecībās, kā arī izmantojot viedtālruņus.
Bērnu un jauniešu informācijas meklēšanas prasmju attīstīšanai tiek
izmantotas dažādas darba formas. Viena no tām – grupu ekskursijas bibliotēkā.
2014.gadā Bērnu bibliotēku apmeklēja 10 skolēnu un pirmsskolas iestāžu audzēkņu
grupas (kopā 195 bērni un 23 pedagogi), Centrālo bibliotēku - 5 skolēnu grupas (115
dalībnieki), 2.bibliotēku - 5 ekskursiju grupas. Skolēni tradicionāli tiek iepazīstināti ar
bibliotēkas lietošanas noteikumiem un bibliotēkas struktūru, grāmatu izvietojumu
plauktos un patstāvīgas informācijas meklēšanas iespējām. Pusaudžus un jauniešus
iepazīstinām ar izdevumu meklēšanas iespējām elektroniskajā katalogā, tomēr
veiksmīgāk šīs prasmes apgūstamas individuālajā darbā.
Individuālajā darbā, skaidrojot noteikumus
darbam ar datoru, plaši tiek izmantota portāla
http://www.drossinternets.lv sadaļa bērniem.
2014.gadā par Bērnu bibliotēkas aktualitātēm
un jaunieguvumiem ir bijušas 14 publikācijas presē:
laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu
valodā), „Panorama Rezekne”, „Vietējā Latgales Avīze”, 26 publikācijas par izstādēm
un bibliotēkas pasākumiem - RCB mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv, kā arī 38
publikācijas citās interneta vietnēs.

Lasīšanas veicināšanas pasākumu mērķis - veicināt bērnu lasītprasmi, rosināt
interesi par grāmatām un lasīšanu. Bibliotēkas aktīvi iekļāvušās valsts mēroga
lasīšanas veicināšanas projektos un aktivitātēs: Bērnu un jauniešu žūrijā, Bibliotēku
nedēļā, Dzejas dienās, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, popularizējušas tautas
vēsturisko un literāro mantojumu. Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei, lasītāju plaša
interešu loka veidošanai visām vecumgrupām organizētas tematiskas izstādes. Bērnu
bibliotēkā kopā bijušas 119, 2.bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā - 29 izstādes.
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2014.gadā Bērnu bibliotēkā organizēti 24, 2.bibliotēkā 21, bet Centrālajā
bibliotēkā 11 bērnu un jauniešu auditorijai adresēti tematiski pasākumi.
Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem sagādā vislielāko prieku, kaut arī prasa
ļoti nopietnu sagatavošanas darbu, jo šī vecuma bērnu interese vai garlaicība ir
neviltota un acīmredzama. Visbiežāk pasākumi mazajiem tiek rīkoti ciešā sadarbībā ar
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm (PII).
Maijā, kad visā Latvijā norisinājās lasīšanas
zibakcija, 2.bibliotēka rīkoja lasīšanas pasākumu PII
„Pasaka” bērniem, jūnijā - ciemojās PII „Māriņa”
sagatavošanas

grupiņā

ar

tematisku

pasākumu

„Sveicam vasariņu”. Bērnu bibliotēkā pirmsskolas
vecuma bērniem notika „Spēļu rīts mazajiem” (PII
„Zvaniņš”), Dzejas dienu ietvaros sadarbībā ar
mūzikas pedagoģi I.Runču tika rīkots literārs pasākums „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”
PII „Rūķītis” telpās, Folkloras dienas pasākumā „Riti, dziesmu kamolīti!” piedalījās
Katoļu PII audzēkņi. PII „Rotaļa” audzēkņi apmeklēja Centrālās bibliotēkas lasītavu,
lai iepazītos ar studijteātra „Joriks” kostīmu izstādi un piedalītos pārrunā ”Ko tu zini
par teātri”.
2014.gadā notikuši daudzi pasākumi jaunākā un vidējā skolas vecuma
bērniem. Plaši tika atzīmēta mūsu novadnieces, dzejnieces L.Apšenieces jubileja:
Centrālajā bibliotēkā notika Rēzeknes sākumskolēnu daiļlasītāju konkurss, veltīts

L.Apšenieces daiļradei, Bērnu bibliotēkā bija skatāma grāmatu izstāde „Leontīnei
Apšeniecei - jubileja” un Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 1.-4.klašu vizuālās
mākslas konkursa dalībnieku zīmējumu izstāde „Leontīnes Apšenieces dzejas
pasaulē”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas sagatavošanas grupas bērni piedalījās
pārrunā „Dzejniece Leontīne Apšeniece - bērniem”, kopā ar skolotāju deklamēja
dzejoļus no krājumiem „Diženā rotaļa” un „Jautrā matemātika”.
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Jūnijā divas dienas Rēzeknes Bērnu
bibliotēkā viesojās Austrumlatgales radošo
pakalpojumu

centra

vasaras

nometnes

„Zeimuļa zemē” dalībnieki, lai iepazītu
bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. Pēc
bibliotēkas iepazīšanas bibliotekāres veda
viesus uz Rēzeknes Raiņa kultūras un atpūtas parku, kur kopā ar Rēzeknes Mūzikas
koledžas pasniedzēju Ingu Runču, Dricānu un Kalnezera skolas skolēniem (mūzikas
pedagoģe Irēna Ivanova), Sprīdīti un Laimes lāci gāja rotaļās, spēlēja dažādas prāta un
kustību spēles, dziedāja latviešu tautasdziesmas.
Sadarbībā ar Rēzeknes 1.vidusskolas bibliotekāri V.Mortukāni oktobrī 1.-4.
klašu pagarinātās dienas grupā notika lasīšanas veicināšanas pasākums „Bērnu žūrija tava brīvbiļete grāmatu pasaulē”, kurā bērni iepazinās ar Bērnu un jauniešu žūrijas
kolekcijas grāmatām.
2.bibliotēka, pirmo reizi iesaistoties lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā
„Bērnu žūrija”, organizēja pasākumu ciklu „Lasīt ir stilīgi!” Rēzeknes 5.vidusskolas
1.-4.klašu audzēkņu pagarinātās dienas grupā.
Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar Rēzeknes Pareizticīgo draudzes svētdienas
skolu tika veidots aktivitāšu cikls bērniem: pasākumi lasīšanas veicināšanai un
svētdienas skolas „Vasaras nometnes” diena, tematisks pasākums „Pasaku ciemiņi”.
Tematiskais pasākums „Pasaku ciemiņi” tika organizēts arī Rēzeknes 2.vidusskolas
skolēniem.
Bērniem ļoti nozīmīgas ir brīvā laika pavadīšanas
iespējas bibliotēkā kopā ar draugiem. Bērnu
bibliotēkā notika tematiska pēcpusdiena jaunāko
klašu skolēniem „Spēļu stunda bibliotēkā”, kurā
tika apgūtas gan jautrās un izklaidējošās spēles, kas
prasa veiklību un precizitāti, gan tādas, kas māca
domāt un rēķināt. Visu gadu bērni labprāt izmantojuši bibliotēkas galda spēļu
kolekciju, piedaloties spēļu nodarbībās „Nāc ar mani spēlēties”, „Spēļu istaba
brīvdienām”, kā arī apmeklējot bibliotēku grupu ekskursijās un individuāli. Galda un
interaktīvo spēļu kolekcija ir pieejama un tiek plaši izmantota arī 2.bibliotēkā.
2014.gadā Rēzeknes bibliotēkās notikuši vairāki pasākumi 5.-9.klašu skolēnu
auditorijai. Lai ieinteresētu „spurainos” pusaudžus, Bērnu bibliotēkā meklētas dažādas
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darba formas. ARPC „Zeimuļs” „Stila un „make up”” pulciņa dalībniecēm atbilstoši
mācību tēmām rīkoti tematiski literatūras apskati („Modes vēsture”, „Etiķete
apģērbā”, „Esi stilīga! Aksesuāri, rotas meitenēm”). Bibliotēkas darbiniece L.Leiņa
piedalījās pilsētas Mākslas dienās, veidojot pusaudžiem māksliniecisko grimu.

Bibliotēku nedēļas ietvaros Bērnu bibliotēkā sadarbībā ar mākslinieci Lieni
Skudru notika ziedu veidošanas meistarklase 5.-9.klašu skolēniem.
Atsaucoties

pusaudžu

vēlmei

svinēt

Helovīnu, tika organizēts spoku stāstu vakars
„Mazais spociņš aicina”.
Svinot Franča Trasuna 150 gadu jubileju,
2.bibliotēkā sadarbībā ar 5.vidusskolas skolotāju
Ilgu Bulduri, notika tematisks pasākums, kurā
piedalījās

Fr.Trasuna

muzeja

„Kolnasāta”

vadītāja Valentīna Bruzgule.
Centrālajā bibliotēkā
ar

B.Martuževas

dzejas

kompozīciju „Caur dienām
nevalodīgām”

viesojās

Jēkabpils vakara vidusskolas
skolēni,

ļaujot

iepazīt

B.Martuževas daiļradi jaunā, mūsdienīgā skanējumā.
CB darbs ar vecākajiem pusaudžiem un jauniešiem veiksmīgi ritējis, sadarbībā
ar atvērto jauniešu centru „JACis”, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un 2.vidusskolas
skolēniem, biedrību „Jaunatnes čemodāns”.
2014.gadā veikts nozīmīgs darbs ar bērniem viņu radošo izpausmju atklāšanā:
domrakstu un zīmējumu konkursi, radošās darbnīcas, radošo darbu un kolekciju
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izstādes. Bērnu bibliotēkas lasītāji piedalījās LNB Bērnu literatūras centra rīkotajā
domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”, un konkursa laureātiem (4 konkursa
dalībnieku no Rēzeknes reģiona darbi iekļauti grāmatā „Kā atmodināt Saulcerīti”) tika
dota iespēja piedalīties „Gaismas pils” atklāšanai veltītajā karnevāla gājienā „Gribu
iet uz bibliotēku”.
Bērnu bibliotēkā 2014.gadā notikušas 10 radošās darbnīcas dažādām
vecumgrupām. Kopā ar bērniem tika gatavoti dekoratīvie darbi no dabas materiāliem,
papīra, dzijas, veidotas kolāžas, svētku dekorāciju elementi telpām, apsveikumu
atklātnes ģimenes locekļiem un draugiem.
Bērnu

bibliotēkā

2014.gadā

organizētas

12

radošo

darbu

izstādes.

Raksturīgākās ir vizuālās mākslas (zīmējumu, grafikas darbu, gleznojumu) un
rokdarbu izstādes.
Organizējot darbu ar bērniem, katrai RCB struktūrvienībai ir izveidojies savs
sadarbības partneru loks. Visciešākā sadarbība ir ar pilsētas kultūras un izglītības
iestādēm, ARPC „Zeimuļs”, jauniešu centriem „JACis” un „Draugu centrs”, Rēzeknes
Pareizticīgo draudzes Svētdienas skolu. Veiksmīga sadarbība 2014.gadā bijusi arī ar
Rēzeknes novada skolām (Nautrēnu vidusskolu, Makašānu Amatu vidusskolu).
2014.gadā aktīvi piedāvāti bibliotēkas pakalpojumi bērniem ar veselības
problēmām. Bibliotēku sadarbības partneri šai
jomā

ir

PII

bērniem

traucējumiem
internātpamatskola,

ar

runas

„Rūķītis”,
sabiedriskā

attīstības

Logopēdiskā
organizācija

„Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, biedrība
„Saulesstars AV”, kurā apvienoti bērni ar redzes
un funkcionāliem traucējumiem.
Ļoti svarīga ir sadarbība ar preses izdevumiem „Rēzeknes Vēstis”, „Panorama
Rezekne”, „Vietējā Latgales Avīze”, kas publicē informāciju par bibliotēkas
aktualitātēm. Bibliotēku, citu kultūras un izglītības iestāžu saskaņots darbs ļauj
bagātināt un dažādot bērniem un jauniešiem sniegto pakalpojumu klāstu.
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
RCB tīmekļa vietne www.rezeknesbiblioteka.lv izveidota 2008.gadā un tajā
pieejama plaša un vispusīga informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem.
Bibliotēkas interneta vietnē nodrošināta publicitāte visām reģiona publiskajām
bibliotēkām. Kopš 2012.gada tiek uzturēta RCB interneta vietnes krievu valodas
versija: http://rus.rezeknesbiblioteka.lv.
2014.gadā regulāri veikts bibliotēkas interneta vietnes satura vadības darbs
(abās valodās): publicēšanai sagatavoti (pielāgoti, rediģēti) un publicēti 147 jauni ziņu
sižeti ar ilustratīvajiem materiāliem (tajā skaitā 99 par Rēzeknes pilsētas Centrālo
bibliotēku, 40 – par filiālbibliotēkām, 8 – par reģiona bibliotēkām), publicēšanai
sagatavoti un publicēti 23 jaunieguvumu saraksti, sagatavotas un publicētas 6
virtuālās izstādes, bibliotēku izstāžu afiša papildināta ar 97 fotogrāfijām.
Visu gadu interneta vietnē regulāri pēc nepieciešamības tika atjaunota un
papildināta pastāvīgā informācija – bibliotēku statistikas dati, darba laiki,
kontaktinformācija u. c. Pastāvīgi veikta interneta vietnes satura pārbaude, hipersaišu
darbības testēšana un bojāto saišu labošana, katru mēnesi sadaļā „Sludinājumi”
publicēta pilsētas kultūras pasākumu afiša. No jauna izveidota ziņu apakšsadaļa
„Stāstu laiks bibliotēkā”, kā arī virtuālo izstāžu apakšsadaļas „Cilvēki”, „Receptes”,
„Veselība”.
2014.gadā aktīvi menedžēts bibliotēkas profils sociālajā tīklā Draugiem.lv, kā
arī turpināta bibliotēkas Twitter konta vadība. Draugiem.lv lietotāji labprāt
izmantojuši iespēju pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas Draugiem.lv
profila starpniecību, kā arī sazinājušies tanī ar bibliotēku citos jautājumos. Lielu
popularitāti guvušas Draugiem.lv publicētās bibliotēkas fotogalerijas (gada laikā
kopskaitā 81 galerija).
2014.gadā uzskaitīti 83286 unikālie (no vienas IP adreses dienā tiek skaitīts
viens apmeklējums) bibliotēkas interneta vietnes apmeklētāji (2013.g. – 83194), ekatalogu 2014.gadā apmeklējuši 9179 unikālie apmeklētāji (2013.g. - 11837), bet
bibliotēkas profilu Draugiem.lv - 4045 unikālie apmeklētāji (2013.g. – 2668).
2014.gadā Informācijas tehnoloģiju nodaļā izstrādātas elektroniskās veidlapas
virtuālo apmeklētāju un e-publikāciju uzskaitei, sagatvota e-pamācība lasītājiem par
izdevumu pasūtīšanu bibliotēkas e-katalogā, regulāri atjaunināta instrukcija darbam ar
BIIS ALISE Cirkulācijas moduli.
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Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā. Tajā
ietverta informācija par 60 reģiona publisko (39) un mācību iestāžu (21) bibliotēku
krājumiem. Izvērtējot bibliotēku darbinieku profesionālo sagatavotību un iespējas
iesaistīties kopkataloga veidošanas procesā, Rēzeknes pilsētas CB katrai bibliotēkai
noteikusi tai veicamo funkciju un tiesību apjomu. 3 reģiona pašvaldību (Viļānu,
Audriņu, Maltas) un 2 mācību iestāžu (Valsts Robežsardzes koledža, Rēzeknes
Mūzikas vidusskola) bibliotēkām ir tiesības pašām veidot jaunus bibliogrāfiskos
aprakstus, pārējo bibliotēku tiesības aprobežojas ar eksemplāru ziņu pievienošanu jau
esošiem bibliogrāfiskiem aprakstiem. Ja ir nepieciešami jauni bibliogrāfiskie apraksti,
to izveidei bibliotēkas RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļai iesniedz attiecīgo
grāmatu sarakstus. 2014.gadā pēc šādiem sarakstiem RCB darbinieki reģionālajā
kopkatalogā izveidojuši 6787 bibliogrāfiskos aprakstus.
Grāmatu krājumu rekataloģizācija pabeigta 19 reģiona pagastu bibliotēkās.
Rekataloģizācijas process vēl turpinās 17 pagastu un 21 mācību iestāžu bibliotēkā.
Pašvaldības bibliotēku grāmatu krājumu datu atspoguļojums e-kopkatalogā
Bibliotēkas nosaukums

Krājuma
apjoms

Atspoguļots
e-katalogā

% no
kopējā
krājuma
apjoma
Bērzgales pagasta bibliotēka
6941
2783
40
Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka
9102
1960
21
Dekšāres pagasta bibliotēka
5166
4462
86
Dricānu pagasta bibliotēka
4554
3157
69
Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu b-ka
3636
3429
94
Griškānu pagasta bibliotēka
4581
1041
23
Ilzeskalna pagasta bibliotēka
5945
4297
72
Kaunatas pagasta 2.bibliotēka
2872
1051
37
Lūznavas pagasta bibliotēka
5328
2183
41
Mākoņkalna pagasta bibliotēka
3843
2395
62
Nagļu pagasta bibliotēka
6105
2262
37
Pušas pagasta bibliotēka
5854
5370
92
Rikavas pagasta bibliotēka
3204
2655
83
Sakstagala pagasta 2.bibliotēka
2599
2159
83
Silmalas pagasta bibliotēka
7394
1207
16
Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka
4638
2393
52
Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka
7196
3597
50
Elektroniskajā katalogā iekļauto ierakstu skaits 2014.gada beigās – 14089
(2013.g. - 90093).
RCB interneta vietnes sadaļā „Elektroniskais katalogs” tiešsaistē pieejamas
šādas pašu veidotās datu bāzes: Analītika, Novadpētniecība. Sadaļā „Depozitārijs”

19

tiek uzturēts RCB depozitārijā pieejamo grāmatu saraksts (Excel formātā). Ierakstu
skaits RCB veidotajās datu bāzēs 2014.gada beigās: analītikas datu bāzē – 61584
(2013.g. – 61573), novadpētniecības materiālu datu bāzē – 62791 (2013.g. – 56191),
depozitārijā pieejamo grāmatu sarakstā – 6004 (2013.g. – 6234).
CB un filiālbibliotēkās 2014.gadā ir bijušas pieejamas tiešsaistes datu bāzes
Letonika un LURSOFT laikrakstu bibliotēka (bezmaksas piekļuvi šīm datu bāzēm
nodrošina „Kultūras informācijas sistēmu centrs”), kā arī RCB abonētās datu bāzes:
RUBRICON, LITRES:Library, Britannica PLE. Centrālajā bibliotēkā bez tam
pieejamas vēl arī datu bāze Nozare.lv un LURSOFT datubāzes, ko bibliotēka abonē
par saviem līdzekļiem. RCB ārējās apkalpošanas punktā (Medicīnas bibliotēkā)
lietotājiem ir nodrošināta iespēja tiešsaistē izmantot RSU bibliotēkas resursus.
RCB lietotāju rīcībā ir 28 datori ar interneta pieslēgumu (Centrālajā bibliotēkā
- 15, 2.bibliotēkā – 6, Bērnu bibliotēkā – 7), visās bibliotēkās nodrošināta iespēja
izmantot bezvadu internetu. Darbiniekiem ir izveidota 21 datorizēta darba vieta.
Bibliotekārā darba procesu pilnīgu automatizāciju visās RCB struktūrvienībās
nodrošina BIIS ALISE. Apgūti un bibliotēkas darba praksē ieviesti visi sistēmas
pamatmoduļi. Novados pilnībā automatizētā režīmā strādā 14 pašvaldību publiskās
bibliotēkas.
Jāatzīst, ka visa datortehnika, kas iegādāta par pašu līdzekļiem vai saņemta no
VA „Kultūras informācijas sistēmas” 2005.-2008.gadā (projektu VVBIS un „Trešais
tēva dēls” ietvaros), ir jau novecojusi un nereti rada problēmas ikdienas darbā. Visās
reģiona publiskajās bibliotēkās nepieciešama datorparka atjaunināšana.
2014.gada nogalē par pašvaldības budžeta līdzekļiem RCB ir nopirkti 7 jauni
datori, kas nodoti Centrālās bibliotēkas (3), bērnu bibliotēkas (2) un 2.bibliotēkas (2)
lietošanā, nomainot vecos 2003.- 2005.gadā iepirktos datorus.
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Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi reģiona dzīves norisēm, pētīt un
vākt materiālus par novadniekiem un notikumiem. 2014.gadā turpinājies darbs pie
pilsētas

un

novada

izpētes,

novadpētniecības

materiālu

krājuma

regulāras

papildināšanas ar jauniem dokumentiem, līdztekus kārtējai dokumentu caurskatīšanai
un atlasei veicot arī to retrospektīvu pārskatīšanu.
Izstādes par Latgali, Rēzekni un ievērojamiem cilvēkiem joprojām ir viena no
biežāk izmantotajām darba formām novadpētniecības materiālu popularizēšanai.
2014.gadā izstāžu ciklā „Latgale un latgalieši” CB sagatavotas 25 izstādes,
populārākās no tām: „Mūsu novadniece, dzejniece – Leontīne Apšeniece”, „Latgales
kultūras sargs: Steponam Seiļam–100”, „Mūžs gleznās: Osvaldam Zvejsalniekam–
70”, „Teātris ir mans dzīvesveids: M.Zaļaiskalns–65”, „Dzejā es jūtos vislabāk…”:
Annai Rancānei-55, „Latgales dēls no Sakstagala: Jānim Klīdzējam–100””, „Latvijas
fotoleģenda: Jānim Gleizdam–90”, „Rēzeknes Vissvētās Jēzus Sirds katedrālei – 100”
„Rēzekne mūsu dzimtā pilsēta”, „Bibliotēkas draugam „JACim”–10”, „Mēs nākam no
bērnības savas…: Jurijam Tiņanovam–120”, „„Gaismas saucējs”: Francim Trasunam
- 150, „Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai–70”.
2014.gadā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā bija apskatāmas vairākas fotogrāfiju
rokdarbu un mākslas darbu izstādes, kas veltītas novadam,- interesantākās no tām:
fotoizstādes „Rēzeknes un Gunicas upes”
(projekta „Connected by rivers” ietvaros),
„JACis” bibliotekāru fotogrāfijās”, „Kopā ar
jums

jau

70

gadus”

(veltījums

RCB

jubilejai), „Latgales bibliotekārs – radošuma
avots”

(Latgales

Centrālās

bibliotēkas

veidotā ceļojošā izstāde), „Rēzekne – skaista nudien” (novadnieka A.Juškāna darbi),
rokdarbu izstāde „No vecmāmiņu pūralādes”.
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2014.gadā bibliotēkas internetvietnē tika izveidotas 2 virtuālās izstādes: „Jurijs
Tiņanovs” un „Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai – 70”.
Pārskata gadā aktīvi papildināta RCB novadpētniecības materiālu datu bāze.
Izveidoti 6600 jauni elektroniskie ieraksti (2013.gadā – 7080). Ik mēnesi uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku sūtīti vietējo laikrakstu („Rēzeknes Vēstis”, „Panorama
Rezekne”, „Rēzeknes Vēstnesis”, „Rēzeknes Novada Ziņas”) analītiskie apraksti.
2014.gadā eksportēto ierakstu skaits – 4350 (2013.gadā - 3891).
2014.gadā turpinājies darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas un
izveides. Gada laikā izveidotas 23 jaunas novadpētniecības mapes, bet to kopskaits
RCB ir 504, tai skaitā „Personālijas” (210) un dažādas tematikas mapes (294).
Tematisko mapju izsniegums – 402 (2013.gadā – 676). Vislielākā lasītāju interese
bijusi par Rēzeknes vēsturi, pieminekļiem, Latgales muižām, baznīcām, Rēzeknes
parkiem, Rēzeknes upi, pilsētas ielām, dažādām ēkām un novadniekiem. Mapes aktīvi
izmantojuši skolēni, īpaši projektu nedēļas ietvaros, kā arī paši bibliotekāri dažādu
pasākumu un aktivitāšu sagatavošanai.
Atskaites gadā RCB sniegtas 448 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām
CB – 238. Vispieprasītīkās bijušas uzziņas par Rēzeknes piemiņas vietām un
pieminekļiem, plašāk pazīstamiem novadniekiem. Uzziņas sniegtas jauniešu centram
„JACis”,

sabiedriskajai

organizācijai

„Jaunatnes

čemodāns”,

dzejniekiem,

novadpētniekiem un citiem interesentiem. Par novadpētniecības tēmām ir bijusi
interese arī no citām Latvijas vietām. Šādos gadījumos uzziņas ir sniegtas telefoniski
vai

izmantojot

e-pastu,

nereti

nosūtot

arī

skenētus

materiālus

no

RCB

novadpētniecības materiālu krājuma.
Pārskata gadā sagatavotas rakstveida uzziņas - bibliogrāfiskie saraksti par
J.Tiņanovu, S.Seiļu, A.Kūkoju, J.Šešolinu, par vecticībnieku ikonu gleznotāju
G.Frolovu, par Baldas ūdensdzirnavām, Rēzeknes upi.
CB abonementā 2014.gadā izsniegtas 311 grāmatas no novadpētniecības
nodaļas, lasītavā – 183.
Konsultatīvā darba ietvaros regulāri sniegtas konsultācijas par elektronisko
datubāzi ”Novadpētniecība”, tās izmantošanas iespējām, informācijas atlases un
meklēšanas kritērijiem tajā.
2014.gadā bijušas 112 publikācijas presē par RCB darbiniekiem un
aktualitātēm, ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem gan Rēzeknē, gan
novadā. Publikāciju autori - gan RCB darbinieki (68 publikācijas), gan vietējās preses
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žurnālisti (44 publikācijas). Dažas no publikācijām: Visbagātākā informācijas
krātuve: [par RCB 70 gadu jubileju], "Poga" 11 valodās: [par pasākumu RCB], Pētām
Rēzeknes upi: [par projektu „Connected by rivers”], "Īpašais cilvēks, sabiedrība un
mēs": [par izstādi RCB], Rēzeknes Goda pilsoņi: [par apbalvojuma vēsturi].
Bibliotēku novadpētniecības
darbā arvien lielāka vērība tiek
veltīta sadarbībai

ar

tuvākajiem

kaimiņiem: iestādēm, uzņēmumiem,
organizācijām, atmiņu institūcijām
un

novadniekiem.

Rēzeknes

atvērtais jauniešu centrs „JACIS” jau vairāku gadu garumā ir aktīvs Rēzeknes
Centrālās bibliotēkas sadarbības partneris. Ik gadu tiek izstrādāti kopīgi lokālās
vēstures izpētes aktivitāšu plāni ar mērķi iepazīstināt un ieinteresēt jauniešus sava
novada, dzimtās vietas izzināšanā.
2014.gadā veidojusies aktīva sadarbība ar skolām. Organizētas ekskursijas uz
RCB - 7, uz 2.bibliotēku - 5. Ekskursiju laikā skolēni tiek iepazīstināti ar bibliotēku
krājumiem, lietošanas noteikumiem, bibliotēkas veidotajām un abonētajām datu
bāzēm, to izmantošanas iespējām. Apmeklējot CB, skolēniem tiek dota iespēja
iepazīties ne tikai ar bibliotēkas grāmatu un periodikas krājumu, bet arī ar bagātīgo
novadpētniecības tematisko mapju klāstu.
Cieša sadarbība izveidojusies ar pašvaldības iestādēm: Latgales Kultūrvēstures
muzeju, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu, Rēzeknes Tūrisma attīstības
centru. Aktīva sadarbība noritējusi ar sabiedrisko organizāciju „Jaunatnes čemodāns”,
Rēzeknes Pareizticīgo draudzes svētdienas skolu u.c.
2014.gadā

Centrālā

bibliotēka

aktīvi

darbojusies projektos, kas saistīti ar lokālās vēstures
izpēti un popularizēšanu. Sabiedriskās organizācijas
„Jaunatnes čemodāns” īstenotā starptautiskā projekta
„Connected by rivers” ietvaros bibliotēkā tika
organizētas
nodarbībās, kurās jaunieši pētīja informāciju par
Rēzeknes
materiāliem

upi,

iepazinās

ar

iespieddarbos,

upes

vēstures
periodikā,
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elektroniskajos resursos, kartēs. Kopā ar Rēzeknes
upes speciālistu P.Tukišu jauniešiem sarīkota
ekskursija pa upes labo krastu, bet projekta
noslēgumā tika veikts upes izpētes brauciens ar
laivām 15 km posmā no Sprūževas līdz Rēzeknes
pilskalnam, kurā piedalījās arī bibliotēkas pārstāve
R.Suseja.
2014.gadā RCB kā sadarbības partneris
darbojusies

Rēzeknes

Nacionālo

biedrību

Kultūras nama īstenotajā projektā „J.Tiņanova
gads”, kas veltīts Rēzeknē dzimušā rakstnieka un
literatūrzinātnieka jubilejai.
Projekta gaitā tika izstrādāts un īstenots literārās ekskursijas
„Tiņanova Režica” maršruts, izveidota ceļojošā izstāde un
sagatavots buklets (trīs valodās) „Jurija Tiņanova gads. 120”, CB
sarīkota plaša novadpētniecības materiālu
izstāde par J.Tiņanova daiļradi, bibliotēkas
interneta vietnē izveidota virtuālā izstāde
„Jurijs Tiņanovs. 120”.
2014.gadā bibliotēkas speciālistes R.Suseja un M.Šeršņova piedalījušās
Rēzeknes vēstures pieturu izstrādes darbā grupā, ko organizēja Rēzeknes Tūrisma
attīstības centrs.
Aktualizējot jautājumu par bibliotēkas nemateriālā
mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām
paaudzēm, Rēzeknes pilsētas CB 70 gadu jubilejas ietvaros tika
sagatavots un izdots atmiņu krājums „Bibliotēkas darbinieku
atmiņas: 1944-2014” (sastādītājas: R.Suseja, M.Šeršņova).
Krājumā iekļauts arī bibliotēkas darbinieku saraksts no 1944.
līdz 2014.gadam.
2014.gadā organizēti vairāki novadpētniecības pasākumi: tikšanās ar
dzejniekiem, rakstniekiem, novadpētniekiem u.c. profesiju pārstāvjiem, piemēram,
Centrālās bibliotēkas darbinieku atmiņu vakars „Rēzeknes CB – 70”,
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Vladimira

Nikonova

fotoalbuma

„Rēzekne senajās fotogrāfijās. 19001940” prezentācija, grāmatas
„Mans laikabiedrs” prezentācija,

Igora
Bogdanoviča
grāmatas
Mīlestības
vārdā…” prezentācija, Jevgenija Šešolina grāmatas
„Izmaragd so dna Velikoj” atvēršanas svētki un tikšanās ar
dzejnieka māsu Gaļinu Maslobojevu (Šešolinu), dzejnieces
Irinas Viļumovskas (Šejevskas) grāmatas „Svet daļokoj
zvezdi” prezentācija, Latgales Kultūras centra izdevniecības
izdevumu „Tāvu zemes kalendars” un „Olūts” kārtējo
laidienu atvēršanas svētki.
Augustā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tika
organizēts pasākums Rēzeknes Pareizticīgo draudzes
svētdienas skolas vasaras nometnes dalībniekiem, kurā
bērni iepazinās ar bibliotēku, pētīja Rēzeknes Pareizticīgo
draudzes un baznīcas vēsturi, lasīja grāmatas, klausījās stāstus un darbojās radošās
aktivitātēs.
RCB vecākā bibliogrāfe R.Suseja piedalījās
LBB organizētajā konferencē „Novadpētniecības
jaunās dimensijas atmiņu institūciju sadarbībā”
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Dobeles

novadā.

Konference

deva

jaunas

teorētiskās

zināšanas,

idejas

novadpētniecības darbam. Konferences pievienotā vērtība bija iespēju iepazīt
Zemgali, zemgaliešus un viņiem tuvās vērtības.
Pārskata gadā Rēzeknes reģiona bibliotekāru semināros regulāri sniegta
informācija par aktualitātēm RCB novadpētniecības darbā, dalību projektos un citās
aktivitātēs. Semināriem tika sagatavotas prezentācijas „Rēzeknes CB – sadarbības
partneris starptautiskajā iniciatīvu projektā ”Connected by rivers” , „Ieskats
konferencē „ Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā””.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka ir bijusi aktīva pilsētas pasākumu un dažādu
norišu atbalstītāja. Pavasarī Rēzeknes bibliotekāres iesaistījās „Lielās talkas”
aktivitātēs - Rēzeknes upes krastu sakopšanā, Valsts svētkos bibliotēkas darbinieku un
aktīvāko lasītāju (bērnu un vecāku) komanda piedalījās tradicionālajā skrējienā
„Ieelpo Rēzekni!”, iegūstot titulu „Saliedētākā komanda”.

Rēzeknes CB darbinieki godam pārstāvēja savu
bibliotēku,

piedaloties

Latvijas

Nacionālās

bibliotēkas organizētajā pasākumā „Grāmatu
ķēde”, kad grāmatas no rokas rokā tika
pārvietotas no bibliotēkas vecās ēkas uz jauno.
Kopsavilkumā RCB novadpētniecības
darbs 2014.gadā ir bijis veiksmīgs. Salīdzinājumā ar 2013.gadu ir bijis vairāk
interesantu pasākumu, darbošanās projektos un Rēzeknes pilsētai svarīgās
sabiedriskās aktivitātēs. Pozitīva tendence - novadpētniecības materiālu krājuma
atklāsme virtuālajā vidē (virtuālās izstādes).
Novērtējot bagātīgo materiālu klāstu, kas ir bibliotēkas rīcībā, tomēr jāatzīmē,
ka lasītāju interese par šiem unikālajiem materiāliem varētu būt lielāka. Tālab
uzdevums 2015.gadam – novadpētniecības materiālu krājuma maksimāli pilnīga
atklāsme, popularizēšana un publicitāte.
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Projektistrāde
2014.gadā Rēzeknes pilsētas bibliotēkās turpinājies darbs pie projektu
izstrādes un īstenošanas.
Īstenoti projekti:
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” (LNB kultūras
projekts). Atbilstoši projekta pieteikumam, RCB tā ietvaros saņēmusi 57 eksemplārus
vērtīgu izdevumu kopsummā par 443.55 eiro. Šie izdevumi papildinājuši ne tikai CB,
bet arī filiālbibliotēku krājumus.
Kā turpinājums šim projektam varētu tikt uzskatīta RCB dotā iespēja
piedalīties Kultūras ministrijas finansētajā programmā „Publisko bibliotēku
kapacitātes stiprināšana: grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās identitātes un
sabiedrības saliedēšanas veicināšanai”. Priecē fakts, ka programmas ietvaros
izveidotajā kolekcijā ir iekļautas arī 4 RCB ieteiktās grāmatas. Kopumā bibliotēku
kopkrājums šīs programmas ietvaros papildināts ar 27 grāmatām kopsummā par
301.30 eiro.
Esam gandarīti par dalību LNB kultūras programmā „Tikšanās Latvijas
novadu bibliotēkās”, kuras gaitā Rēzeknes CB viesojās rakstniece Nora Ikstena.
Tikšanās bija kupli apmeklēta, tās dalībnieki ar lielu interesi sekoja rakstnieces un
pasākuma vadītājas dialogam, uzdeva jautājumus. Cerams, ka programma tiks
turpināta, radot iespēju tikties ar iemīļotiem autoriem arī attālāku reģionu
iedzīvotājiem.
„Baltijas ceļa stāsti” (UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts).
Iesaistoties šajā projektā, esam rīkojuši tematiskās izstādes par tā laika liecībām rakstu
avotos, aicinājuši Rēzeknes reģiona iedzīvotājus dalīties atmiņās par Baltijas ceļa
laikā gūtajiem iespaidiem un pārdzīvojumiem, piedalījušies UNESCO LNK rīkotajā
konferencē.
Atsaucoties sabiedriskās organizācijas „Jauniešu čemodāns” uzaicinājumam,
RCB iesaistījusies starptautiskā projektā „Connected by rivers”. Projekta ietvaros
pētīta Rēzeknes upe, un šī pētījuma gaitā daudz jauna ir uzzinājuši ne tikai jaunieši,
bet arī bibliotekāri-novadpētnieki.
Gandrīz visa gada garumā esam darbojušies Rēzeknes Nacionālo biedrību
Kultūras nama projektā „Jurija Tiņanova gads Rēzeknē”. Projekta koordinatore –
M.Šeršņova. Bibliotēkas ieguldījums projekta īstenošanā: stenda (pārvietojamā) un
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virtuālā (izvietota CB mājaslapā) izstāde par J.Tiņanovu, buklets (latviešu, krievu un
angļu val.) par mūsu izcilo novadnieku, ekskursijas pa J.Tiņanova vietām Rēzeknē,
plaša literatūras izstāde par J.Tiņanovu CB abonementā. Stenda izstāde par
J.Tiņanovu Rēzeknē bija skatāma NB Kultūras namā projekta kulminācijas pasākuma
– starptautiskā teātru festivāla „Tiņanova rudens” laikā, bet pēc tam tā nodota projekta
sadarbības partneriem Sanktpēterburgā un Pleskavā. Šī projekta ietvaros, saskaņā ar
Rēzeknes pilsētas CB un Pleskavas apgabala universālās zinātniskās bibliotēkas
noslēgto

sadarbības

līgumu,

Rēzeknē

viesojās

Pleskavas

apgabala

UZB

Novadpētniecības sektora vadītāja J.Kiseļova.
RCB apkopotais bagātīgais novadpētniecības materiālu klāsts ir bijis par
pamatu bibliotēkas dalībai Rēzeknes Tūrisma attīstības centra projektā „Rēzeknes
tūrisma pieturu izstrāde”, kas finansējuma trūkuma dēļ palicis nepabeigts, bet ir
paredzams, ka tas turpināsies 2015.gadā.
Bērnu

bibliotēka-CB

filiāle

turpinājusi

aktīvi

līdzdarboties

VKKF

programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. 2014.gadā
pirmo reizi šajā projektā iesaistījusies arī pilsētas 2.bibliotēka-CB filiāle, kura
projekta

gaitā,

sadarbībā

ar

Rēzeknes

5.vidusskolu,

īstenojusi

inovatīvu

ārpusbibliotēkas pasākumu ciklu „Lasīt ir stilīgi!”. Bērnu žūrijas eksperti, kā allaž,
sumināti un sveikti ar saldām balvām pilsētas Lielās egles iededzināšanas svētkos.
Projekta ietvaros no LNB un LBB saņemta bērnu grāmatu kolekcija – 30 eksemplāri
grāmatu kopsummā par 225.27 eiro.
Sekmīgi turpinājies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu
bibliotēkas”. Tā ietvaros 2014.gadā RCB īstenojusi virkni pasākumu gan bibliotēkas
telpās, gan ārpus tām. Projekta koordinatore R.Suseja piedalījusies „Stāstu bibliotēku”
Vasaras skolā Ventspilī.
Turpinās darbs LR Ārlietu ministrijas pārraudzītajā projektā "ES informācijas
punkti bibliotēkās". Tā ietvaros bibliotēkā rīkotas tematiskās izstādes, publicēta
informācija CB interneta vietnē, projekta koordinatore A.Gaidule apmeklējusi ES
informācijas sniedzēju apmācību semināru.
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

28

administrētajām programmām un iniciatīvām”. Ar VIAA noslēgtā Pakalpojuma
līguma ietvaros 2014.gadā saņemts finansiālais atbalsts 1269,16 eiro apmērā.
No „Kultūras informācijas sistēmu centra" saņemts atbalsts VVBIS projekta
„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkās” ietvaros: visās bibliotēkās jau ierasti
nodrošināta bezmaksas pieeja datu bāzēm Letonika.lv un LURSOFT laikrakstu
bibliotēka, ar atlaidēm abonētas datu bāzes Rubricon, nozare.lv. 2014.gadā uzsākta
divu jaunu tiešsaistes datu bāzu abonēšana: Britannica Public Library edition un
LITRES:Library.
Turpinājušās aktivitātes projekta „Trešais Tēva dēls” ietvaros, - nozīmīgākās
no tām: e-prasmju nedēļa, Monētu dienas bibliotēkā un seminārs reģiona
bibliotekāriem „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”.
2014.gadā Rēzeknē atkārtoti īstenota „Jauniešu karjeras un vasaras
nodarbinātības pasākumu programma”. RCB, iesaistoties šajā programmā,
piedāvājusi 3 darba vakances: gan centrālajā bibliotēkā, gan filiālēs. Zīmīgi, ka
darbam bibliotēkā atkārtoti pieteikušies jau iepriekšējā gadā bibliotēkās strādājušie
jaunieši. Šo faktu uztveram kā apliecinājumu tam, ka darbs bibliotēkā jauniešiem ir
šķitis interesants un aizraujošs.
Nodarbinātības Valsts aģentūras un Rēzeknes pašvaldības īstenotā projekta
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" ietvaros 2014.gadā RCB tikušas
nodarbinātas 3 personas.
Līguma „Probācijas dienesta klientu nodarbināšana” ietvaros 2014.gadā
RCB nodarbinātas 4 personas.
CB tika sagatavojusi un iesniegusi VKKF mērķprogrammas „Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” projektu konkursam projektu
„24h serviss: Grāmatu nodošanas stacijas izveide Rēzeknes pilsētas CB”. Tā kā
finansējums projektam nav piešķirts, tas palicis neīstenots.
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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 2014.gadā: Rēzeknes pilsētas pašvaldību
bibliotēku profesionālā vadība; bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā
palīdzība un konsultāciju sniegšana par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem
reģiona bibliotēkām; piedalīšanās bibliotekārā darba attīstības plānošanā; bibliotēku
darba pieredzes analizēšana un apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana.
Organizēti 5 bibliotēku darbinieku semināri, kuros esam analizējuši 2013.gada
bibliotēku darba rādītājus, apsprieduši dažādas RCB un reģiona bibliotēku darba
aktualitātes (bibliotēkā īstenoto projektu gaita, novadpētniecības darbs bibliotēkās,
BIIS ALISE atjauninājumi, darbs ar BIIS ALISe Rēzeknes reģiona bibliotēkās, darba
plāni u.c.). Aprīlī tika rīkots reģionālais bibliotekāru seminārs ar LNB un Valsts
Izglītības attīstības aģentūras vieslektoru piedalīšanos. Seminārā aplūkotās tēmas:
integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās, sociālo mediju piedāvātās
iespējas bibliotēku darbā, e-grāmatas kā jauns bibliotēku pakalpojums, karjeras
attīstības atbalsta e-resursi).
Centrālās

bibliotēkas

speciālisti

regulāri

snieguši

konsultācijas

par

bibliotekāro darbu gan filiālbibliotēkām, gan arī pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes
Poļu ģimnāzijas, Mākslas un dizaina vidusskolas, Mūzikas vidusskolas, Vakara
vidusskolas, Logopēdiskās internātpamatskolas, Rēzeknes 2., 4., 6.vidusskolas)
bibliotēku darbiniekiem, Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotekāriem, citu iestāžu
bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Rēzeknes filiāles bibliotēkai). Konsultāciju tematika: bibliotēkas krājums un katalogi,
darbs ar BIIS ALISE (informācijas meklēšana un atlase, cirkulācija, krājuma uzskaite,
seriālizdevumu rekataloģizācija, inventāra grāmata, pāreja uz eiro, inventarizācija),
informācijas ievadīšana Latvijas digitālajā kultūras kartē, informācijas meklēšana
LNB katalogos, novadpētniecības darbs. Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas
gan uz vietas, gan bibliotēkā, gan pa tālruni un e-pastu. Pavisam sniegta 171
konsultācija reģiona bibliotēku darbiniekiem no 33 bibliotēkām.
Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība, rīkojot
individuālas konsultācijas/praktikumus dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos
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un ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos. CB tika apmācīti bibliotekāri no reģiona
skolu un publiskajām bibliotēkām (Rēzeknes 6.vidusskolas, Kaunatas vidusskolas,
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas, Feimaņu pamatskolas, Dricānu vidusskolas,
Griškānu, Lendžu, Sokolku u.c. pagastu bibliotēkām). Pavisam – 29 apmācības.
CB direktore M.Sproģe apmeklējusi Rēzeknes Mūzikas vidusskolas
bibliotēku, direktores vietniece M.Šeršņova kopā ar Rēzeknes novada bibliotēku
informācijas speciālisti A.Belogubovu - Kaunatas pagasta bibliotēku.
Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par
to, kā sastādīt bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās
bibliotēkas elektroniskās datu bāzes, tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas
avotus. Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un filiālbibliotēkās tiek rīkotas
ekskursijas – bibliotekārās stundas.
RCB pieredzes apmaiņas nolūkā viesojušies Bauskas pilsētas un novada
bibliotekāri, savukārt RCB darbinieces I.Anspoka un Z.Gorsvāne piedalījušās
pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienību
darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieru, kura ietvaros ir apmeklēta
Valmieras integrētā bibliotēka.
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Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš
2000.gada jūnija. 2013.gadā noslēgts jauns telpu nomas līgums ar patreizējo ēkas,
kurā izvietota bibliotēka, īpašnieku - SIA „Rall”. Līguma termiņš – 2018.gada
31.VIII. Pamatojoties uz pabeigtu ēkas renovāciju (fasādes logu nomaiņa, ēkas
siltināšana, jumta remonts, apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, kā arī
ugunsdzēsības ūdens padeves (hidrantu) sistēmas renovācija) no 2014.gada 01.janvāra
bibliotēkas telpu nomas maksa noteikta – 5.17 eiro par 1m2 mēnesī (iepriekš – 0.86
eiro par 1m2 mēnesī).
Līdz ar ēkas renovāciju, tajā izbūvēts lifts, ko var izmantot arī bibliotēkas
apmeklētāji un darbinieki, labiekārtota jumta terase, ko saviem pasākumiem var
izmantot arī bibliotēka, pilnībā pārbūvēts bibliotēkas ieejas mezgls. Par pašvaldības
līdzekļiem uzstādīta jauna (izgaismota) bibliotēkas izkārtne. Personām ar kustību
traucējumiem nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu
pieejamība CB abonementā, kurā nokļūt var,
izmantojot jau agrāk uzstādīto liftu-pacēlāju (ēkā
jaunizbūvētais lifts šim nolūkam neder, jo tā
pieturas izvietotas starpstāvos).
Darba apstākļi bibliotēkā tagad ir labi, taču
izjūtams telpu trūkums krājuma izvietošanai brīvpieejā, kā arī nav piemērotu telpu
depozitārija izvietošanai. Pietrūkst tehniska rakstura palīgtelpu (noliktava, garderobe).
CB filiāles ir izvietotas pašvaldības
namīpašumos, to materiāltehniskais stāvoklis
ir labs. 2014.gada novembrī, īstenojot iepriekš
pieņemto Rēzeknes domes lēmumu par Bērnu
bibliotēkas telpu paplašināšanu, pašvaldības
aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs” bilancē nodotas agrāk pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai piederošās telpas 192,96
m2 platībā, kuras tā, savukārt, nodevusi Bērnu bibliotēkas-CB filiāles rīcībā. Līdz ar to
Bērnu bibliotēka ir ne tikai atguvusi sen gadus atpakaļ atsavinātās lasītavas telpas, bet
arī ieguvusi papildus plašu pasākumu zāli, telpas radošajām darbnīcām un citām
aktivitātēm. Līdz ar jauniegūto telpu rekonstrukcijas darbiem, pārbūvēts bibliotēkas
centrālās ieejas mezgls, tādējādi nodrošinot ērtu iekļuvi bibliotēkā gan cilvēkiem ar
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kustību traucējumiem, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem. Jāatzīmē arī tas, ka
jauniegūtajā telpu daļā ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem īpaši aprīkotas
labierīcības. Finansu līdzekļu trūkuma dēļ nav izdevies realizēt bibliotēkas logu
nomaiņu (kā bija plānots).
Logu nomaiņa, telpu kosmētiskais remonts nepieciešami arī Rēzeknes pilsētas
2.bibliotēkai-CB filiālei. Bibliotēka ir izvietota
dzīvojamās mājas 2.stāvā, līdz ar to tā nav
pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Bibliotēkas

darbiniekus

un

lietotājus

neapmierina arī ēkas apsaimniekotāja SIA
„Latgales

namu

apsaimniekotājs”

nespēja

nodrošināt koplietojamo telpu uzturēšanu
pienācīgā kārtībā.
Veicot bibliotēkas telpu funkcionālo pārstrukturizāciju, bibliotēkā rasta iespēja
izveidot atsevišķu Bērnu nodaļu. Tās iekārtošanai iepirktas jaunas mēbeles (galdi,
krēsli), paklājs.
Gada nogalē abas filiālbibliotēkas krietni papildinājušas savu galda spēļu
kolekciju.
Visas bibliotēkas aprīkotas ar centralizētām ugunsdzēsības un apsardzes
sistēmām.
Bibliotēkās ir izveidoti lokālie datortīkli, nodrošināta interneta (arī bezvadu)
pieejamība. 2014.gadā par pašvaldības līdzekļiem turpināta bibliotēku tehniskā
aprīkojuma atjaunināšana: iepirkti 7 jauni datori, 3 projektori, 3 multifunkcionālās
(krāsu) iekārtas, 3 stacionārie un 1 pārvietojamais projektora ekrāns.
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Personāls
RCB strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 10 ir ar vidējās, 5 ar
augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību: 3 – ar maģistra grādu, 2 – ar augstāko
(līdz 1993.g.) izglītību. Bibliotekāro darbinieku vidējais darba stāžs CB – 18,8 gadi,
vidējais vecums – 48 gadi.
Personāla mainība RCB nav izteikta. Izmaiņas kadru sastāvā parasti ir
objektīvu iemeslu pēc (pensionēšanās, dzīves vietas maiņa).
2014.gadā 23 darbinieki piedalījušies 33 dažāda veida profesionālās
tālākizglītības veicināšanas pasākumos: pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs” darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieru, semināros,
kursos, apmācībās un konferencēs.
2014.gadā RCB darbinieki piedalījušies šādos citu institūciju rīkotajos
profesionālās pilnveides pasākumos:
LNB: Bibliotēku direktoru pavasara seminārs – 1
Bibliotēku direktoru rudens seminārs – 1
Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs – 1
Bibliotēku konference „Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas
institūciju sadarbībā” – 1
Seminārs publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem – 1
Starptautiskā konference „Pasaule bilžu grāmatā” – 1
Latvijas Bibliotekāru biedrība: LBB kongress „Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas
iespējas” – 6
„4CanGuru”: jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konference – 1
Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība:
Kursi: „Bibliotēka un sabiedrība ētiskais aspekts” -1
„Fotoattēlu pēcapstrāde”- 2
„Informācijas meklējumvalodas”- 1
„Bibliotēkas vide un vizuālā informācija” – 1
„Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē”- 1
„Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240 st. programma) - 2
Rīgas P.Stradiņa universitātes bibliotēka: Informatīvs apmācību seminārs Latvijas
veselības aprūpes iestāžu bibliotekāriem – 1
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LNB LU Sociālo zinātņu fakultāte: Seminārs „Digitālās kolekcijas, digitalizācija un
autortiesības – 1
SIA „TietoEnator”: BIIS ALISE kursi – 10
Izglītības un attīstības centrs „EGO”: Kursi „Improvizācijas spēļu metodikas
izmantošana bibliotekāra darba” – 2
Valsts Izglītības attīstības aģentūra: Reģionālo partneru informatīvais seminārs - 1
LR Ārlietu ministrija: Apmācību seminārs ES IP un citiem ES informācijas
sniedzējiem - 1
Kultūras Informācijas Sistēmu centrs : Seminārs-diskusija „Iepazīsti Latviju
bibliotēkā”-1
Mācību semināri: „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”- 6
„Efektīva apmācību organizēšana bibliotēkā” – 3
Baltijas Datoru Akadēmija: Seminārs „21.gadsimta IKT bibliotēkā”- 1
LURSOFT: Apmācības Lursoft datu bāzu izmantošanā - 6
UNESCO LNK: Starptautiskā projekta „Baltijas ceļa stāsti”atklāšanas konference – 1
Tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku vasaras skola – 1
Preiļu Galvenā b-ka: Konference „Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā” – 2
Latgales Centrālā bibliotēka: Konference „Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc” - 3
RCB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos
pasākumos, piemēram, izstāžu atklāšanās Latgales Kultūrvēstures muzejā, pasākumos
Nacionālo biedrību Kultūras namā, Rēzeknes Augstskolā, Austrumlatgales radošo
pakalpojumu centrā „Zeimuļs” u.c.
2014.gadā ar Rēzeknes domes Atzinības rakstiem apbalvotas: I.Anspoka –
2.bibliotēkas-CB filiāles vadītāja, R.Elksne - vecākā bibliogrāfe (CB), L.Ivanova –
vecākā bibliotekāre (CB), I.Kuzņecova – vecākā bibliotekāre (Bērnu bibliotēka-CB
filiāle), A.Romanovska – nodaļas vadītāja-galvenā bibliotekāre (CB), M.Šeršņova –
nodaļas vadītāja-CB direktores vietniece.
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Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas 2014.gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem un
spējis ne tikai nodrošināt tās pamatfunkciju izpildi, bet arī veicinājis bibliotēkas
infrastruktūras attīstību, ļaujot turpināt datorparka atjaunināšanu, modernizēt
bibliotēkas aprīkojumu.
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku un
2.bibliotēku) 2014.gada budžets – 339 560 eiro, tas ir 40.95 eiro uz vienu reģistrētu
bibliotēkas lietotāju (2013.g. – 33.91 eiro).
Kopējais budžeta pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu – 18,6%. Samērā
lielais budžeta pieaugums izskaidrojams ar CB īres maksas vairākkārtēju
palielināšanos un iepriekš neplānotiem saimnieciska rakstura izdevumiem saistībā ar
CB telpu remontu: žalūziju iegāde, izkārtnes nomaiņa.
2014.gada RCB budžets pilnībā veidojies no pašvaldības budžeta līdzekļiem
un bibliotēkas ieņēmumiem. Pašvaldības budžeta piešķirtie līdzekļi – 335 076 eiro,
bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem maksājumiem
– 4484 eiro.
62% no RCB budžeta izlietoti darbinieku atalgojumam, ieskaitot darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Vidējā bibliotekāro darbinieku
amata alga 2014.gadā – 465 eiro mēnesī (bruto),- tas ir, tāda pati kā 2013.gadā.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2014.gadā no budžeta līdzekļiem iztērēti
18 535 eiro,- tai skaitā grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 17 354 eiro, tas ir 0,54 eiro uz vienu pašvaldības iedzīvotāju (2013.g.-0,48 eiro).
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam izlietoti 4073 eiro, tai
skaitā tiešsaistes datu bāzu abonēšanai - 1181 eiro.
No Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes,
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Mūzikas vidusskolas, Rēzeknes
Valsts Robežsardzes koledžas saņemts līdzfinansējums reģionālās bibliotēkas
funkciju nodrošināšanai, - kopsummā 7657 eiro.
No Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības projekta ietvaros saņemts
finansējums – 1269 eiro.
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Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte ir neatņemama RCB ikdienas darba
sastāvdaļa. Tiek izmantota katra iespēja, kas ļauj tiešā vai netiešā veidā informēt
sabiedrību par bibliotēkas aktualitātēm un piedāvātajiem pakalpojumiem.
RCB regulāri tiek rīkoti dažādi publicitātes pasākumi: literatūras izstādes,
tematiskie pasākumi, 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, publicēta informācija
dažādos plašsaziņas līdzekļos, veidotas oriģinālas afišas bibliotēkas pasākumiem.
Bibliotēkas pastāvīgi sadarbojas ar masu medijiem. IT nodaļa nodrošina
informācijas pieejamību e-vidē. Informācija par RCB 2014.gadā piedāvāta interneta
vietnēm www.rezekne.lv, www.rezekne24.lv, www.publika.lv, www.biblioteka.lv,
www.rezeknesnovads.lv, www.46.lv. Savukārt, bibliotēkas interneta vietnēs tiek
nodrošināta publicitāte reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām. Informācija par
bibliotēkas aktualitātēm atrodama arī bibliotēkas profilos sociālajos tīklos
draugiem.lv, Twitter.
Vietējā presē regulāri tiek publicēti raksti par bibliotēku vēsturi un
aktualitātēm. Publikāciju mērķis - piesaistīt esošo un potenciālo lietotāju uzmanību,
atgādināt par bibliotēku, tās krājumiem un pakalpojumiem. 2014.gadā laikrakstos
„Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama Rezekne”,
„Rēzeknes Vēstnesis” bijušas 112 publikācijas saistībā ar RCB darbu. Publikācijas
par bibliotēkām gatavojuši gan RCB darbinieki (68 publikācijas), gan profesionālie
žurnālisti (44 publikācijas).
Dažas 2014.gada interesentākās publikācijas: „Grāmatas ceļš no rokas rokā”:
(par Rēzeknes reģiona bibliotekāru piedalīšanos akcijā „Grāmatu draugu ķēde”),
„Gaismas nesēji” (par Rēzeknes reģiona bibliotekāriem), „Peļu svētki, zvaigžņu balle,
vardes kāzas”: (par dzejnieces L.Apšenieces jubilejai veltītiem pasākumiem Bērnu
bibliotēkā), „Man patīk lasīt”: (par Rēzeknes Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu
dalību Lielajos lasīšanas svētkos), „A.Juškāns: „Mans hobijs – fotografēšana”: (par
fotoizstādi 2.bibliotēkā), „Latgales cilvēki laiku lokos”: (par grāmatas „Mans
laikabiedrs” prezentāciju CB), „Ne tikai mīlestība, arī filozofija un ironija: (par
dzejnieka I.Bogdanoviča grāmatas „Mīlestības vārdā” prezentāciju CB), „10 gadi –
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kopā!”: (par CB sadarbību ar jauniešu centru „JACis”), „Francim Trasunam – 150: arī
mēs adījām šalli”: (par Fr.Trasuna jubilejas aktivitātēm RCB), „Tiņanova zīmē”: (par
J.Tiņanova jubilejas pasākumiem RCB), „Rakstniece N.Ikstena savās grāmatas
atzīstas mīlestībā Ikšķilei un Gruzijai”: (par tikšanos ar rakstnieci N.Ikstenu CB).
Bibliotēkas informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar
piedāvāto pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas
izmantošanas noteikumiem. Centrālās bibliotēkas abonementa informācijas stendā
pastāvīgi atrodami materiāli par dažādām akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”,
konkursiem, ikmēneša grāmatu dāvinātāju saraksti u.c. materiāli.
2014.gadā Rēzeknes pilsētas bibliotēkās organizēts 101 bibliotēku, grāmatu un
lasīšanu popularizējošs pasākums, kuru kopējais apmeklējums ir 1189 (2013.g. 1017). Ārpus bibliotēkas (skolās, bērnudārzos, jauniešu centros, brīvā dabā) rīkoto
pasākumu skaits – 48, apmeklējumu sakits – 1103.
Ļoti veiksmīgi (pat inovatīvi) ir bijuši pasākumi:
stāstu pēcpusdiena „Ar mīlestību caur gadiem…”
(UNESCO

LNK

iniciatīvas

„Stāstu

bibliotēkas”

ietvaros); lekcija ”Labrīt dvīnītes jeb dvīņu gaitas skolas un pirmsskolas izglītības
iestādēs” (lektore Z.Fabriks, Čičesteras universitāte, Lielbritānija) un pārruna „Dvīņu
stāsti”;

UNESCO Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītais dzejas lasījums „Poga”Katrs savā valodā”, kurā jaunieši - volontieri no Eiropas valstīm katrs savā dzimtajā
valodā lasīja K.Skujenieka viendzejoļa grāmatu „Poga”. Grāmata tika lasīta 11
valodās: latviešu, krievu, angļu, poļu, vācu, spāņu, bulgāru, turku, armēņu, gruzīnu,
latgaliešu. Dzejoļa „pārlikums” latgaliešu valodā,
ko

veica

RCB
bibliotekāres

38

vēlāk tika publicēts žurnālā „ Katōļu Dzeive”.
Kupli apmeklēti ir bijuši CB rīkotie pasākumi: tikšanās ar rakstnieci Noru
Ikstenu, informatīvais seminārs „Komunikāciju meistarība: prasme sarunāt jebko ar
jebkuru” (lektore - NLP meistare un pasniedzēja I.Gorsvāne), grāmatu atvēršanas
svētki: krājums „Mans laikabiedrs”, V.Nikonova fotoalbums „Rēzekne senajās
fotogrāfijās.

1900-1940”,

grāmata

J.Šešolina

„Izmaragd

so

dna

Velikoj”,

I.Viļumovskas (Šejevskas) dzejoļu grāmata „Svet daļokoj zvezdi”, I.Bogdanoviča
dzejoļu krājums ”Mīlestības vārdā…” , Latgales Kultūras centra izdevniecības
izdevumi „Tāvu zemes kalendars - 2015” un „Olūts:19”. Skolēni un jaunieši aktīvi
piedalījušies CB pasākumos: „Pasaku ciemiņi”, „Iepazīsti bibliotēku!”, „40 minūtes
apkārt Eiropai”, „Lasīšanas diena”, „Dzejas stunda kopā ar Ojāru Vācieti”.
Interesantākie un kuplāk apmeklētie ārpusbibliotēkas pasākumi: „Tikšanās ar Juriju
Tiņanovu” – tematisks pasākums pie rakstnieka mājas viņa dzimšanas dienā (CB
sadarbībā ar J.Tiņanova muzeju un teātra-studiju „Joriks”), „Lasīt ir stilīgi” –
pasākumu cikls Rēzeknes 5.vidusskolas 1.-4.klašu skolēnu pagarinātās dienas grupā
(2.bibliotēka) „Kopā ar Sprīdīti un Laimes Lāci” – pasākumi J.Raiņa parkā (Bērnu
bibliotēka sadarbībā ar ARPC „Zeimuļs”).
RCB informācijas resursu popularizēšanai 2014.gadā sagatavotas 360 izstādes,
no tām 142 - Centrālajā bibliotēkā, Bērnu bibliotēkā – 119, 2.bibliotēkā - 99.
CB abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas izstādes: „2013.gadā izdotās
grāmatas”, „Mīlestība – tava siltā roka…”, „21.gadsimta bestselleri”, „Mēs nākam no
bērnības savas…”: J.Tiņanovam-120, bet lasītavā - izstādes no cikla „ Latgale un
latgalieši”:

O.Zvejsalniekam–70”,

„M.Zaļaiskalns–65”,

„K.Raudivem–105”,

„A.Rancānei – 55”. Par visām lasītavā rīkotajām izstādēm publicēti apskati
bibliotēkas mājas lapā.
Līdztekus tradicionālajām literatūras izstādēm RCB apmeklētājiem ir
piedāvātas arī cita veida izstādes: „Dari pats un māci citiem” - Rēzeknes Pensionāru
dienas centra rokdarbu pulciņa dalībnieču darbu izstāde (CB), „Fotoaparāti agrāk un
tagad”: A.Mūrnieka fotoaparātu kolekcija (2.bibliotēkā), „Zīļuks”, Čaklās rociņas” bērnu ar redzes traucējumiem un viņu vecāku biedrības „SAULES STARS AV”
dalībnieku radošie darbi (2.bibliotēkā), „Pats sašuvu dāvanu” - ARPC „Zeimuļs”
mīksto rotaļlietu pulciņa dalībnieku radošo darbu izstāde (2.bibliotēka), „Vecmāmiņas
pūralādes dārgumi” - bibliotekāru ģimeņu rokdarbi (CB), „„JACis” bibliotekāru
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fotogrāfijās” (CB), Valsts izglītības attīstības aģentūras ceļojošais interaktīvais stends
„Erasmus vēstnieki” (CB), „Bibliotēka un bibliotekāri fotogrāfijās”- A.Romanovskas
un E.Utāna fotogrāfiju virtuālā izstāde (CB), „Bibliotēka: Nopietni un ar smaidu”Rēzeknes 3.vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde (CB), „Ko tu zini par teātri?”studijteātra „Joriks” kostīmu izstāde (CB), „Daba. Cilvēki. Pilsēta” - Rēzeknes Valsts
poļu ģimnāzijas skolnieču fotoizstāde (2.bibliotēka), „Bērni krāso suni–pavadoni”Strazdumuižas internātvidusskolas audzēkņu Braila rakstā zīmētā ceļojošā izstāde
(2.bibliotēka), „Vasaras saulgriežu mistērijas”- Riebiņu novada Stabulnieku
bibliotēkas bibliotekāres B.Čaunānes gleznu izstāde (CB), Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņu
darbu izstāde (CB), „Rēzeknes – skaista nudien” - A.Juškāna fotoizstāde
(2.bibliotēka, CB), „No pūralādes…” - seno rokdarbu izstāde (2.bibliotēka), Amandas
Kazinikas zīmējumu izstāde” (2.bibliotēka), „Rudens. Pilsēta. Cilvēki” - S.Gaidules
fotoizstāde (2.bibliotēka), „Rēzeknes un Gunicas upes”: projekta „Connected by
rivers” fotoizstāde (CB), u.c.
CB lasītavā no 2002.g. darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts, kur
var saņemt visdažādāko informāciju par ES jautājumiem. Eiropas Savienības
tematikai gada laikā sagatavotas 7 izstādes, piemēram – „Grieķija pie stūres”,
„Nogaršo gabaliņu Itālijas!”, „Iepazīsti Ziemeļvalstis!”, sniegtas 24 uzziņas par
dažādiem tematiem, kas saistīti ar ES, organizēta publiskā diskusija „10 gadi –
pārmaiņas un ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā” (diskusijas rīkotājs – „LEAD.
Korporatīvā komunikācija” ) un sarīkots informatīvs seminārs „Erasmus+” (sadarbībā
ar Valsts Izglītības attīstības aģentūeu), kopā ar Rēzeknes bērnu vasaras nometnes
dalībniekiem vairākkārt izspēlēta interaktīvā spēle „Apkārt Eiropai 40 minūtēs”.
Lasītavas telpās jau četrus gadus ir izvietots Valsts Izglītības aģentūras
informatīvais stends ”Izglītojies un gūsti pieredzi ārzemēs”. Informatīvā stenda
materiāli tiek piedāvāti visiem interesentiem, īpaši skolu jauniešiem un studentiem.
Katru gadu stends tiek papildināts ar jaunāko informāciju, kuru piegādā VIAA.
Nozīmīgākie RCB sadarbības partneri 2014.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 elektroniskajā datu bāzē atrodama
informācija par muzeja lasītavas un Latgaliešu Literatūras Fonda materiāliem.
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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.
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams. Sadarbība projektā „J.Tiņanova
gads. 120”;
Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas,
žurnālus un laikrakstus, savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās
grāmatas, rīkojot izstādes un citus pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā bibliotēkai uzņēmumā
iespiestos reģionālos preses izdevumus.
Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas
apmaiņas, gan ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic
starpnieka funkcijas, izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra
izdevniecības dāvinātās grāmatas. Īpaši veiksmīga ir sadarbība ar Preiļu Galveno
bibliotēku, kuras Mācību centra mobilā datorklase jau trešo gadu ir bijusi RCB rīcībā,
tādējādi ļaujot daudz plašāk izvērst darbu gan bibliotēkas lietotāju, gan bibliotekāru
IT prasmju attīstīšanā. 2014.gadā mobilo datorklasi izmantojušas 82 personas,galvenokārt reģiona bibliotekāri (BIIS ALISE apmācības) un seniori (datorapmācības
iesācējiem, Swedbank internetbankas izmantošana).
Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļa. Turpinās sadarbība reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju ietvaros.
Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu
novadu bibliotēkām. RCB mājas lapā pieejama informācija par reģiona bibliotēkām.
Dažas pagastu bibliotēkas veiksmīgi izmantojušas RCB piedāvāto iespēju izvietot
RCB mājas lapā plašāku informāciju par savu darbu.
Rēzeknes pilsētas skolu bibliotēkas. Sadarbībā ar skolām, skolēnu grupām pēc
pieprasījuma tiek veiktas ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstināšana ar bibliotēku
darbību un informācijas tehnoloģijām, pakalpojumiem, pieejamajiem informācijas
resursiem, bet skolu bibliotekāri vienmēr var saņemt nepieciešamās individuālās
konsultācijas vai metodisko palīdzību.
Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību
Latgalē, RCB informē firmu „Tēvzeme” par jaunāko literatūru par tūrismu un
ceļojumiem.
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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 jauniešu atvērtais centrs „JACis” ir pastāvīgs CB partneris dažādu
projektu īstenošanā. Sadarbība ir abpusēji izdevīga, jo bibliotēka tradicionāli sniedz
informatīvo atbalstu „JACis” iniciētajiem projektiem, bet centra jaunieši ir aktīvi CB
īstenoto projektu atbalstītāji. Starp populārākajiem 2014.gada pasākumiem: UNESCO
tīkla „Stāstu bibliotēkas” un projekta „Connected by rivers” pasākumi.
Viedokli par bibliotēkas sniegto pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti
lietotāji var izteikt rakstiski bibliotēkas tīmekļa vietnē, Ierosinājumu un sūdzību
grāmatās (katrā struktūrvienībā), atstājot savu vēstījumu bibliotēkas pasta kastē, kā arī
izsakot to mutiski bibliotēkas darbiniekiem.
Lietotāju ierosinājumi un sūdzības tiek apspriestas attiecīgajās nodaļās un
izskatītas kolektīva darba sanāksmēs, tādējādi kopīgi meklējot un analizējot sūdzību
cēloņus un iespējamos konstruktīvos risinājumus.
Tālākā RCB darbības pilnveides procesā ietilpst bibliotēkas infrastruktūras un
informācijas resursu attīstība, jaunu bibliotekāro pakalpojumu ieviešana, sadarbība ar
skolām, jauniešu centriem, nevalstiskajām organizācijām, atbalstot un veicinot
sabiedrības

mūžizglītību

un

integrāciju,

bibliotēku,

grāmatu

un

popularizējošu pasākumu rīkošana, lasītāju interešu un vajadzību izpēte.

2015.gada 23.februāris
Rēzeknes pilsētas CB direktore:

M.Sproģe
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lasīšanu

