RĒZEKNES PILSĒTAS
CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS

DARBA
PĀRSKATS
par 2016. gadu

Saturs

1.

Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums ................................................. 3

2.

Finansiālais nodrošinājums ........................................................................................... 5

3.

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ..................................................................... 6

4.

Personāls ........................................................................................................................ 8

5.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ................................................................... 10

6.

Krājums ....................................................................................................................... 17

7.

Darbs ar bērniem un jauniešiem .................................................................................. 19

8.

Novadpētniecība .......................................................................................................... 28

9.

Projekti ........................................................................................................................ 34

10.

Publicitāte ................................................................................................................ 37

11.

Sadarbības tīkla raksturojums .................................................................................. 45

12.

Metodiskais un konsultatīvais darbs ........................................................................ 47

Pielikumi ............................................................................................................................. 54

2

1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku 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 no 2013. gada 1. janvāra
darbojas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” pakļautībā kā tās patstāvīga
struktūrvienība.
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; pārraudzīt un koordinēt filiālbibliotēku darbu;
organizēt RCB kopkrājuma komplektēšanu, uzturēšanu, 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; 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,
reģionālā starpbibliotēku abonementa centra un reģionālās depozitārijbibliotēkas funkcijas.
1.1. tabula.
Rēzeknes un reģiona bibliotēkas
Rēzekne

Rēzeknes nov.

Viļānu nov.

Iedzīvotāju skaits

30211

28390

5482

Bibliotēku skaits

21

52

4

3

31

4

skolu bibliotēkas

13

21

2

augstskolu bibliotēkas

4

citas

1

t.sk. pašvaldību publiskās bibliotēkas
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Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas attiecībā uz Rēzeknes un Viļānu novadu
bibliotēkām veiktas saskaņā ar pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” un
Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 15. decembrī noslēgto līgumu. Galvenie sadarbības
virzieni: reģiona iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana, reģionālā elektroniskā kopkataloga un
novadpētniecības materiālu datu bāzes veidošana/uzturēšana, starpbibliotēku abonements,
depozitārijbibliotēka, konsultatīvā un metodiskā palīdzība. Līgums tiek īstenots sadarbībā ar
Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku informācijas speciālisti, kuras kompetencē ir bibliotekārā
darba jautājumi Rēzeknes un Viļānu novados (saskaņā ar Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību
līgumu).
Visas reģiona bibliotēkas ir akreditētas Bibliotēku likumā paredzētajā kārtībā. 2016. gadā
15 reģiona pagastu bibliotēkas vietējās nozīmes bibliotēkas statusā akreditētas atkārtoti.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas 2016. gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas funkciju veikšanai un
attīstībai.
2.1. tabula
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2014

2015

2016

Kopā (EUR)

339 560

362 825

373 975

Pašvaldības finansējums

335 076

359 180

370 215

4484

3645

3760

4484

3645

3760

Citi ieņēmumi:
t.sk. maksas pakalpojumi

2.2. tabula
Bibliotēkas izdevumi
2014

2015

2016

Izdevumi kopā (EUR)

338 813

362 818

373 883

Darbinieku atalgojums (bruto)

166 591

179 942

191 637

Krājuma komplektēšana

17 354

17 518

17 130
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš 2000. gada jūnija.
2013. gadā ar ēkas, kurā izvietota bibliotēka, īpašnieku - SIA „Rall” noslēgtā telpu nomas līguma
termiņš – 2018. gada 31.VIII. Bibliotēkas telpu kopplatība ir 927 m2. Pamatojoties uz pabeigtu ēkas
renovāciju (fasādes logu nomaiņa, ēkas siltināšana, jumta remonts, apkures, ūdensvada,
kanalizācijas, kā arī ugunsdzēsības ūdens padeves sistēmas renovācija), no 2014. gada 1. janvāra
bibliotēkas telpu nomas maksa noteikta – 5.17 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 var nokļūt, izmantojot jau agrāk uzstādīto liftu-pacēlāju (ēkā jaunizbūvētais lifts
šim nolūkam neder, jo tā pieturas izvietotas starpstāvos).
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).
CB filiāles ir izvietotas pašvaldībai piederošos namīpašumos, to materiāltehniskais
stāvoklis ir apmierinošs.
Bērnu bibliotēkas – CB filiāles telpu kopplatība ir 439 m2. 2014. gada novembrī
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 ieguvusi plašu pasākumu zāli, telpas
radošajām darbnīcām un citām aktivitātēm. Jauniegūto telpu rekonstrukcijas darbu ietvaros
rekonstruēts arī bibliotēkas centrālās ieejas mezgls, tādējādi nodrošinot ērtu iekļuvi bibliotēkā gan
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem. Jāatzīmē arī tas, ka
jauniegūtajā telpu daļā ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem īpaši aprīkotas labierīcības.
Bibliotēkai nepieciešama logu nomaiņa, vēlama velonovietnes ierīkošana pie bibliotēkas un
bibliotēkas mēbeļu atjaunināšana.
2. bibliotēkas – CB filiāles telpu kopplatība ir 236.5 m2. Bibliotēka ir izvietota dzīvojamās
mājas 2. stāvā, līdz ar to tā nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2. bibliotēkā telpu
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Telpām nepieciešams remonts. Kosmētiskais remonts pārskata
periodā nav veikts, bet nepieciešamības gadījumā veikti tikai nelieli remontdarbi. 2016. gadā,
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ievērojot akreditācijas komisijas ieteikumus, bibliotēkas abonementā uzsākta veco plauktu nomaiņa
un plānots uzlabot arī apgaismojumu. Bibliotēkas darbiniekus un lietotājus neapmierina ēkas
apsaimniekotāja, SIA “Latgales namu apsaimniekotājs”, nespēja nodrošināt koplietojamo telpu
uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Bibliotēkai nepieciešama logu nomaiņa, bibliotēkas mēbeļu
atjaunināšana, vēlama velonovietnes ierīkošana pie bibliotēkas.
Visas bibliotēkas aprīkotas ar centralizētām ugunsdzēsības un apsardzes sistēmām.
2016. gadā par pašvaldības līdzekļiem turpināta bibliotēku tehniskā aprīkojuma
atjaunināšana: iepirkti 5 jauni datori.
3.1. tabula.
Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums

Datori

Darbiniekiem

Lietotājiem

Vērtējums (teicams/labs/

(skaits)

(skaits)

apmierinošs/neapmierinošs)

25

24

apmierinošs

1

6

apmierinošs

4

2

labs

Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri
Kopēšanas iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas
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Piezīmes

4. Personāls
Pārskata gadā RCB strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 11 ir ar vidējās, 4 ar
augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību: 3 – ar maģistra grādu, 1 – ar augstāko (līdz 1993. g.)
bibliotekāro izglītību. Darbinieku vidējais darba stāžs RCB - 17 gadi. Visi bibliotekārie darbinieki
nodarbināti pilnā slodzē.
1 darbiniece uzsākusi mācības Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības
centra 960 stundu apmācību programmā „Bibliotēku zinības” 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai.
2016. gadā 5 darbinieki saņēmuši Rēzeknes pilsētas
domes un pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma
centrs” Pateicības rakstus nozīmīgās dzīves un darba jubilejās.
Rēzeknes domes Pateicības raksts: M.Sproģei – 60-gadu jubilejā,
I.Anspokai – 20-gadu darba jubilejā, Z.Ruskule – 20-gadu darba
jubilejā, R.Susejai – 15-gadu darba jubilejā. PA “Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs” Pateicības raksts T.Kurašovai – 50-gadu jubilejā.

4.1. tabula.
Izdevumi tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei - 1591,02.
Komandējumu izdevumi

Mācību/dalības maksa

Mācības (kursi LNB, ALISE u.c.)

144,41

972,72

Semināri, konferences u.tml.

354,29

93,50

Pieredzes apmaiņas braucieni

26,10

Kopā:

524,80

1066,22

RCB saskaras ar bibliotēkas speciālistu novecošanu, jo darbinieku vidējais vecums – 50
gadi. Vairāku darbinieku vienlaicīga aiziešana pensijā varētu radīt problēmas ar atbilstošas
kvalifikācijas kadru nokomplektēšanu.
Jau vairākus gadus RCB aktuāla problēma ir kvalificēta bibliotekārā personāla trūkums ar
atbilstošu bibliotekāro izglītību. Bibliotekāro darbinieku zemais atalgojums (2. zemākais valstī
republikas pakļautības pilsētu bibliotēku grupā) nav motivējošs jaunu augstas kvalifikācijas
darbinieku piesaistei.
Vairums RCB darbinieku profesionālo (bibliotekāro) izglītību ir ieguvuši pagājušā
gadsimta 70.-90. gados. Darbiniekiem, kas uzsākuši darbu bibliotēkā pēdējos 15 gados, nav
profesionālās (bibliotekārās) izglītības, kaut gan saskaņā ar MK Noteikumiem par bibliotēkas
darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību,
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tāda būtu nepieciešama. Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, darbinieki tiek norīkoti uz mācībām
tālākizglītības kursos, kurus organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs
un citas ar bibliotēku darbu saistītas institūcijas, - tas prasa ievērojamus finansiālos un arī (darba)
laika resursus.
Kvalificētu bibliotekārā darba speciālistu trūkums izjūtams visā reģionā.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Lietotāju apkalpošana bibliotēkās 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 un, atbilstoši
bibliotēku izmantošanas noteikumiem, arī citu reģionu iedzīvotājiem.
2016. gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pakalpojumus izmantojuši
9068 lietotāji (CB – 3630, Bērnu bibliotēkā – 3161, 2.bibliotēkā – 2277). Salīdzinot ar 2015. gadu,
bibliotēkas lietotāju kopskaits ir palielinājies par 3% (+261 lietotājs). Unikāli reģistrēto RCB
lietotāju skaits – 7639 palielinājies par 3% (+214 lietotāji). Bibliotēku pakalpojumus izmantojuši
5780 Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji – tas ir 19% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita (2015. gadā –
18%), 1386 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kā arī citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un
ārvalstnieki. 2016. gadā reģistrēto lietotāju skaits ir pieaudzis Bērnu bibliotēkā – par 6% un 2.
bibliotēkā – par 13%, bet Centrālajā bibliotēkā - samazinājies par 5%. Bērnu bibliotēkā reģistrēto
lietotāju skaita pieaugums vērojams jau piekto gadu.
RCB kopējais apmeklējumu skaits 2016. gadā – 292 518 (CB – 53 947, tai skaitā virtuālais
apmeklējums – 177 247, Bērnu bibliotēkā – 36 405, 2. bibliotēkā – 24 919). Salīdzinot ar 2015.
gadu, pilsētas publisko bibliotēku apmeklējumu kopskaits, ieskaitot virtuālos apmeklējumus,
palielinājies par 11%. 2016. gadā par 20% pieaudzis RCB virtuālo apmeklējumu kopskaits.
Pieaudzis arī RCB profilu sociālajos tīklos apmeklējums (skatījumi). Salīdzinājums ar iepriekšējā
gada rādītājiem nav iespējams, jo ir mainījusies sociālo tīklu apmeklējuma (skatījumu) uzskaites
metodoloģija. Noslēdzot 2016.gadu, RCB profils (lapa) kopējā Draugiem.lv biznesa lapu (kopskaitā
35 377) topā ieņem 495. vietu.
Centrālās bibliotēkas lietotāju vidējais apmeklējums (fiziskais) – 12 reizes gadā,
filiālbibliotēku vidējais apmeklējums – 10 reizes gadā. Vidējais apmeklējums dienā: CB – 179, 2.
bibliotēkā – 82, Bērnu bibliotēkā – 121, interneta vietnē – 588.
RCB izsniegumu kopskaits 2016. gadā – 263 609, tai skaitā izsniegums no krājuma –
228592 (CB – 116591/99742, Bērnu bibliotēkā – 79558/67630, 2. bibliotēkā – 67460/61220).
Salīdzinot ar 2015. gadu, izsniegumu kopskaits palielinājies par 4%. Vidējais izsniegums uz 1
bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 32,1, 2. bibliotēkā – 29,6, Bērnu bibliotēkā – 25,1
vienība. Aizvadītajā gadā labākie RCB lasītāji: Tatjana Aglinskiene (izņemtas 268 grāmatas), Jānis
Skladņevs (208), Nikolajs Sokolovs (189), Tatjana Sumarokova (186), Dzintra Mikševiča (183).
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5.1. tabula.
RCB darba pamatrādītāji
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums

2015

2016

8291

8807

9068

+6%;

+3%

3067

3282

3661

+7%;

+10%

112281

114879

115271

+2%;

+0,3%

35940

41916

41956

+14%;

+0,1%

97267

145606

177247

+33%;

+18%

Sociālo tīklu apmeklējums

50654

Nav salīdzināms, jo mainīta uzskaites
metodoloģija

(skatījumi)
Izsniegums kopā

% salīdzinot ar iepr. gadu

2014

243507

253291

263609

+4%;

+4%

t. sk. grāmatas

142824

175232

158879

+18%;

-10 %

t. sk. periodiskie izdevumi

50793

65136

69580

+22 %;

+6 %

t. sk. bērniem

72974

74615

88538

+2 %

+16%

12%

13%

14%

+1%

+1%

68874

66828

64083

-3%

Lietotāji % no iedzīvotāju skaita
apkalpes (RGB funkciju) zonā
Iedzīvotāju skaits (RGB funkciju

-4 %

zonā)
Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2016. gadā – kvalitatīvas un pilnīgas
informācijas pieejamības nodrošinājums. Uzziņu un informācijas darbs ir veikts, izmantojot gan
tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. 2016. gadā RCB pavisam sniegtas 13 566
uzziņas (2015. gadā – 13 093), no tām CB – 6421 (2015. gadā – 6777).
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 datu
bāzēs, uzziņu literatūrā.
2016. gadā no 7. līdz 12. martam Latvijā jau septīto gadu tika rīkota E-prasmju nedēļa.
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E-prasmju nedēļas ietvaros RCB lasītāji tika aicināti balsot par sev tīkamāko 2016. gadā
izlaisto

kolekcijas

monētu

Latvijas

bankas

interneta

vietnē

www.bank.lv/aptauja

un

www.draugiem.lv/latvijasbanka, kā arī bija pieejamas balsošanas anketas papīra formātā. RCB
Abonementa apmeklētājiem tika dota iespēja apskatīt virtuālo izstādi „Rēzeknes Centrālās
bibliotēkas e-pakalpojumi”, saņemt e-pakalpojumu informatīvās kampaņas izdales materiālus, kā
arī aplūkot grāmatu izstādi „Uzlabo savas e-prasmes”.
2016. gadā organizētas 28 datorprasmju apmācības dažādu vecumposmu iedzīvotāju
grupām gan Centrālās bibliotēkas telpās, gan filiālēs. Visa gada garumā veikts aktīvs darbs
bibliotēkas profilos sociālajos tīklos Draugiem.lv un Twitter.com, informējot lietotājus par
bibliotēkas pakalpojumiem un aktuāliem notikumiem. Lietotāji labprāt izmanto iespēju sazināties ar
bibliotēku, pagarinot grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas Draugiem.lv profila starpniecību.
Lielu popularitāti joprojām saglabā Draugiem.lv publicētās bibliotēkas fotogalerijas – gada laikā
kopskaitā 102 galerijas.
Eiropas Savienības informācijas punktā (ESIP) CB lasītavā 2016. gadā ir sniegtas 19
uzziņas par Eiropas Savienības jautājumiem: 3 uzziņas par izglītības iespējām ES, 1 uzziņa par
Eiropas struktūrfondiem, 1 uzziņa par Latvijas deputātiem Eiroparlamentā un 14 uzziņas par
ceļošanas iespējām dažādās ES valstīs. Uzziņas, galvenokārt, sniegtas skolēniem un jauniešiem.
Sagatavotas 4 tematiskas izstādes par ES aktualitātēm. 9. maijā, Eiropas dienā, lasītāju klubiņā
“LASIS” tika izspēlēta spēle “Apceļo Latviju Eiropas dienā!” ESIP koordinatore A. Gaidule
apmeklējusi Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumu Ārlietu Ministrijā un Eiropas
Savienības informācijas dienas pasākumus Eiropas Savienības mājā Rīgā. ESIP loma pēdējos
gados ir krietni samazinājusies, jo masu saziņas līdzekļos ir pieejama ļoti plaša informācija par
visu, kas Eiropā aktuāls, cilvēki izmanto internetu, lai atrastu atbildes uz jautājumiem. ESIP saņem
ļoti maz jaunu informatīvu materiālu, ko varētu piedāvāt lasītājiem.
Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārajai apkalpošanai un iekļaušanai
sabiedrībā RCB tiek pievērsta liela uzmanība. Personām ar īpašām vajadzībām Centrālajā bibliotēkā
ir iespējams izmantot specializēto datortehniku vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas, ir
izbūvēts invalīdu lifts-pacēlājs, kas nodrošina bibliotēkas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, Bērnu bibliotēkā ir uzbūvēta uzbrauktuve, kas atvieglo iekļūšanu bibliotēkā
gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem.
Viena no sociāli mazaizsargātām grupām ir bezdarbnieki. 2016. gadā Centrālajā bibliotēkā
reģistrēts 871 bezdarbnieks, kas ir 24% no kopējā lietotāju skaita. Šī lietotāju kategorija biežāk
apmeklē bibliotēku, lai nodotu un izņemtu daiļliteratūras grāmatas, kā arī mācībām dažādās darba
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meklētājiem paredzētajās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās
nepieciešamos materiālus.
2016. gadā Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles Algoto pagaidu sabiedrisko
darbu programmas ietvaros Bērnu bibliotēkā 4 bezdarbniekiem tika nodrošināts pagaidu darbs,
veicinot šo personu iekļaušanos darba tirgū. RCB jau vairākus gadus sadarbojas ar mācību centru
„Austrumvidzeme”, nodrošinot prakses vietas bezdarbniekiem, kuri šajā mācību centrā ar NVA un
ESIF atbalstu apgūst jaunas profesijas. 2016. gadā CB nodrošināta 1 prakses vieta programmā
“Klientu apkalpošanas operators”.
Ilgstoša sadarbība RCB izveidojusies ar Probācijas dienestu, nodrošinot piespiedu darba
izpildes iespējas klientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ, nevar veikt fiziski smagus darbus. 2016.
gadā šo iespēju izmantojuši 2 Probācijas dienesta klienti.
2016. gadā CB reģistrēts 81 lietotājs invalīds (2015. gadā – 59) ar dažāda rakstura un
pakāpes invaliditāti. Daži šīs kategorijas lasītāji paši apmeklē bibliotēku, citi - kopā ar asistentu.
Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir apmaksāts ārpus mājokļa atbalsts personai ar smagu
invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz vajadzīgo vietu, piemēram,
bibliotēku, tādējādi veicinot personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Šādi
bibliotēkas apmeklējumi bibliotekāram ikreiz ar parakstu jāapliecina īpašā veidlapā „Ārstniecības
pakalpojumi, valsts un pašvaldības iestādes, finanšu institūcijas u. c. instanču apmeklējumi”.
Veicinot cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā, 2016. gadā RCB uzsākusi sadarbību
ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru „Jūrmalas profesionālā vidusskola”, nodrošinot mācību
prakses vietu aģentūras klientei – mūsu novadniecei programmā “Informācijas ievadīšanas
operators” .
Aizvadītajā gadā turpināts strādāt ar BIS ALISE moduli „Rezervēšana”. Autorizācijas dati
piešķirti 270 lietotājiem. Gada laikā 58 lasītājiem izpildīti 330 pasūtījumi un 216 lietotājiem
attālināti pagarināti 873 izdevumu lietošanas termiņi (WebPACā).
Joprojām aktuāla problēma, kas ietekmē arī bibliotēkas informācijas resursu pieejamību, ir
lasītāji, kuri laikus nenodod grāmatas. Parādniekus informējam, sūtot īsziņas, izmantojot
Lattelecom pakalpojumu SMS apziņošana, pa telefonu, sūtām e-vēstules. 2016. gadā sekmīgi
apgūts un praksē ieviests informācijas sistēmas ALISE modulis „Starpbibliotēku abonements”,
veicinot RCB un reģiona bibliotēku krājumu izmantošanu un apgrozību.
2016. gadā, nu jau devīto reizi, Bibliotēku nedēļas laikā tika izsludināta akcija „Atnāc un
iegūsti! Atlaide parādniekiem”.
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Informācija par akciju publicēta pilsētas pašvaldības laikrakstā „Rēzeknes Vēstnesis”
direktores vietnieces R. Susejas rakstā „Bibliotēku nedēļa 2016” (2016. gada 16. aprīlis, 8. lpp., 14.
lpp. krievu valodā), laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” R. Susejas rakstā „Bibliotēka aicina” (2016. gada
15. aprīlis, 11. lpp.), tas pats krievu valodā laikrakstā „Резекненские вести” (2016. 15. aprīlis, 11.
lpp.), bibliotēkas interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv rakstā „2016. gada Bibliotēku nedēļas
aktivitātes Rēzeknes bibliotēkās”, www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka, bibliotēkas profilā tviterī
http://twitter.com/rezcb, www.46.lv raksta „Rēzeknē notiek Bibliotēku nedēļa” pielikumā
„Bibliotēku nedēļas aktivitātes Rēzeknes bibliotēkās”. Akcijas piedāvātās iespējas izmantojuši 87
lasītāji. Kavējuma soda naudas atlaižu kopsumma – 179,35 €. Akcijas laikā bibliotēkai atdotas
atpakaļ 177 grāmatas. Tradicionālā Ziemassvētku akcija „Atnāc un iegūsti! Atlaide parādniekiem”
norisinājās no 19. decembra līdz 2017. gada 8. janvārim. Šajā laikā lasītājiem-parādniekiem tika
dota iespēja nodot grāmatas, nemaksājot soda naudu, kā arī atjaunot bibliotēkas abonementu tiem
lasītājiem, kuri nav varējuši samaksāt soda naudu par laikus nenodotajām grāmatām.
Akcijas noslēgumā veiktais rezultātu apkopojums liecina, ka šo iespēju izmantojis 171
lasītājs, kavējuma soda naudas atlaižu kopsumma – 502,93 € (2015. – 473,03 €). Lielākās atlaižu
summas: 135,76 € (8 grāmatas), 38,46 € (no 2015. g. 6 grāmatas) 36,12 € (no 2014. g. 4 grāmatas)
un 26,44 € (no 2014. g. 2 grāmatas). Akcijas laikā bibliotēka saņēmusi atpakaļ 352 grāmatas.
Diemžēl daudzas labas grāmatas tā arī netiek atdotas atpakaļ bibliotēkai. Daudziem
iepriekšējo gadu parādniekiem ir mainīti telefona numuri un/vai dzīvesvietas adrese. Zvanot,
piemēram, 2015. gada parādniekiem, biežāk dzirdētās atbildes klausulē: „ienākošie zvani ir slēgti”,
„abonents, kuram jūs zvanāt, neeksistē” vai „zvana saņēmējs šobrīd nevar atbildēt”. Gadu
noslēdzot, palikuši 100 lasītāji-parādnieki (2015. – 143).
RCB Starpbibliotēku abonementa (SBA) galvenā funkcija ir nodrošināt lasītājam viņa
pieprasīto grāmatu vai cita veida informāciju gadījumos, kad dokuments nav RCB krājumā. Lai pēc
iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā iepriekšējos gados, aktīvi izmantots
RCB kopkrājums un SBA pakalpojumi.
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Pieprasījumu izpildē tiek pielietotas mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas
meklēšanas un piegādes metodes. Pārskatā periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 79 lietotāji (+
32, salīdzinot ar 2015. gadu). SBA kārtā saņemtas grāmatas no LNB, Rēzeknes Tehnoloģiju
Akadēmijas bibliotēkas un Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēkām. Izpildīti 128 pieprasījumi (+49,
salīdzinot ar 2015. gadu), no tiem 16 pieprasījumi e-dokumentu veidā. Novadpētnieciska rakstura –
10 pieprasījumi.
No RCB kopkrājuma SBA kārta izpildīti 132 (+58, salīdzinot ar 2015. gadu) Rēzeknes
reģiona pagastu bibliotēku pieprasījumi, kā arī 1 pieprasījums no Latgales Centrālās bibliotēkas un
1 no Liepnas pagasta bibliotēkas.
Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp CB un filiālēm. Šādā veidā CB no
filiālēm saņēmusi 9 grāmatas (-73, salīdzinot ar 2015. gadu), iespējams, to var izskaidrot ar CB
krājuma saturisko uzlabojumu, bet visdrīzāk ir tā, ka lasītājs izvēlas pats saņemt grāmatu tajā RCB
struktūrvienībā, kur tā ir pieejama. Savukārt filiālēm no RCB izsniegtas 113 grāmatas (+5,
salīdzinot ar 2015. gadu). Sekmīgi apgūtais un praksē ieviestais informācijas sistēmas ALISE
modulis „Starpbibliotēku abonements”, veicinājis RCB un reģiona bibliotēku krājumu
izmantojamību un apgrozību.
5.2. tabula.
SBA rādītāji
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto

2014

2015

2016

123

79

128

62

74

132

dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits
Jau septīto gadu RCB kā patstāvīga struktūrvienība darbojas ārējās apkalpošanas punkts
(Medicīnas bibliotēka – turpmāk tekstā MB), kas izvietots SIA „Rēzeknes Slimnīca” (līdz
reorganizācijai 5.04.2016. 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. MB ir 1 datorizēta lietotāju darba vieta (ar interneta
pieslēgumu), un lietotāju apkalpošana tiek veikta automatizēti, tāpat kā visās citās CB
struktūrvienībās.
2016. gadā MB reģistrēti 114 lietotāji (2015. gadā – 126). Izsniegumu kopskaits – 2808
(2015. gadā – 2656) eksemplārs. MB lietotāju vidējais apmeklējums gadā - 10 reizes, vidējais
izsniegums vienam lietotājam - 25 eksemplāri. Apmeklējumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
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ir samazinājies, bet izsniegums - pieaudzis. Lasītāju samazinājums izskaidrojams ar to, ka LU
P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē, kuras studenti tradicionāli ir skaitliski lielākā MB
lietotāju grupa, vērojams studentu skaita samazinājums, kas, savukārt, saistīts ar demogrāfiskajiem
rādītājiem gan pilsētā, gan reģionā kopumā, gan arī ar to, ka praktizējošie mediķi jau iepriekšējos
gados ir ieguvuši sev nepieciešamo izglītību.
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6. Krājums
Krājuma komplektēšanas pamatprincipus, avotus, prioritātes, kā arī prasības dokumentu
atlasei, veidojot struktūrvienību krājumus, nosaka komplektēšanas politikas dokuments „Rēzeknes
pilsētas Centrālās bibliotēkas kopkrājuma attīstības koncepcija (2016.-2020.)” (skat. pielikumu
Nr.4). Dokuments izstrādāts 2015. gadā. Līdz ar šo dokumentu 2015. gadā ir izstrādāti un ieviesti
darba praksē “Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas kopkrājuma noteikumi” un “Rēzeknes
pilsētas Centrālās bibliotēkas noteikumi par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumu
pieņemšanu un noformēšanu.” Krājuma komplektēšanas prioritāte 2016. gadā – daiļliteratūras
krājuma papildināšana.
6.1. tabula.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
2014

2015

2016

Finansējums krājuma komplektēšanai

26094

23733

23659

t. sk. pašvaldības finansējums

17354

17518

17130

9717

10389

9996

t. sk. bērnu grāmatām

1842

2144

2000

periodiskajiem izdevumiem

7637

7129

7134

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības

0,54

0,56

0,57

grāmatām

finansējums)

Krājuma komplektēšanas finansējuma pamata avots – pašvaldības budžets. Valsts
finansēto projektu/programmu ietvaros Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas kopkrājums
papildināts ar grāmatām un citiem izdevumiem kopsummā par 1494 eiro. Ļoti liela nozīme RCB
kopkrājuma komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem, - tā 2016. gadā 54 % no RCB grāmatu
jaunieguvumiem ir dāvinājumi.
Bibliotēkas kopkrājums ir pilnībā rekataloģizēts. Pārskata periodā bibliotēkas krājuma
pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
6.2. tabula.
Krājuma rādītāji
2014

2015

2016

Jaunieguvumi

12532

6070

6245

Grāmatas

3809

2808

3277

2127

1635

1637

t. sk. latviešu daiļliteratūra
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t. sk. bērniem

628

680

938

Izslēgtie dokumenti

4640

5344

5245

Krājuma kopskaits

94879

95605

96605

Grāmatu krājuma apgrozība

1,7

1,8

1,7

Periodisko izdevumu apgrozība

6,2

5,7

5,9

RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un citu
dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti. RCB kopkrājuma apjoms 2016. gada beigās ir
96605 vienības. 59 % no RCB kopkrājuma ir izdevumi latviešu valodā, 39 % - krievu un 2 % - citās
svešvalodās. 44 % no RCB kopkrājuma ir daiļliteratūra, 45% - nozaru literatūra, 11 % - izdevumi
bērniem. Šie rādītāji apliecina, ka RCB krājuma komplektēšanas un organizācijas politika ir
vērtējama pozitīvi. Tā orientēta uz krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot krājuma kvalitāti.
RCB veido datubāzi reģionālais e-kopkatalogs. Datubāzē iekļauti dati par 70 bibliotēkām.
Kopējais ierakstu skaits e-katalogā – 117500.
Visās bibliotēkās pieejamas datu bāzes Letonika un LURSOFT laikrakstu bibliotēka,
kurām bezmaksas piekļuvi nodrošina „Kultūras informācijas sistēmu centrs”, kā arī RCB abonētās
datu bāzes Britannica Public Library Edition, LitRes. Centrālajā bibliotēkā bez tam pieejamas vēl
arī datu bāze LETA arhīvs un LURSOFT datu bāzes, ko RCB abonē par saviem līdzekļiem.
6.3. tabula.
Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums
Dabubāze

2014

2015

2016

Letonika

950

1209

453

News

271

32

276

14444

7154

2493

1

16

4

527

199

88

Britannica
LitRES
LURSOFT DB
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Saskaņā ar Rēzeknes izglītības pārvaldes datiem 2016. gadā pilsētas vispārizglītojošās
skolās mācījās 4192 skolēni: 1.-9. klašu grupā - 3272, 10.-12. klasēs - 920 skolēni. RCB
pakalpojumus izmanto 3020 skolas vecuma bērni un 232 pirmsskolnieki. Skolas vecuma bērnu
bibliotekārais aptvērums - 72%.
Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam sniedz visas
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) struktūrvienības. 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 skolēni.
Lietotāju kopskaits vecumā līdz 18 gadiem RCB struktūrvienībās – 3661, tajā skaitā Bērnu
bibliotēkā – 2224, pilsētas 2. bibliotēkā – 961, CB abonementā un lasītavā – 476.
RCB lietotāju vecumā līdz 18 gadiem apmeklējumu kopskaits – 41956, tajā skaitā Bērnu
bibliotēkā – 26207, 2. bibliotēkā – 10416, CB – 5333 apmeklējumi. Vidēji katrs šīs vecuma grupas
lietotājs apmeklējis bibliotēku 11,5 reizes gadā.
Kopējais izsniegumu skaits RCB lietotājiem līdz 18 gadu vecumam – 88538, tajā skaitā
Bērnu bibliotēkā – 71631, 2. bibliotēkā – 14898, CB – 6305. Vidējais izsniegums bērniem un
jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem – 24,2.
Metodiski norādījumi un informācija darbam ar bērniem tiek sniegta Centrālās bibliotēkas
organizētajos bibliotēku darbinieku semināros. Bērnu bibliotēkas darbinieces L. Leiņa un
T. Deičmane reģiona bibliotekārus iepazīstināja ar profesionālās pilnveides praktiskajā seminārā
„Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā” gūtām zināšanām, bet
V. Logina stāstīja par konferencē ,,Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas
bērnu literatūrā un grāmatu mākslā” speciālistu sniegto latviešu bērnu un jauniešu literatūras
vērtējumu, kā arī par gūto ieskatu poļu bērnu grāmatu mākslā. I. Kuzņecova ar ziņojumu par tēmu
,,Lasītprasmes veicināšanas darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem Rēzeknes pilsētas bērnu
bibliotēkā” piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskajā konferencē „Lasītprasme:
veicināšana, problēmas, risinājumi”, bet V. Grišina konsultēja pilsētas 2. bibliotēkas kolēģes par
tēmu ,,Atraktīvas metodes darbā ar bērniem".
2016. gadā RCB 34% reģistrēto lietotāju bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.
Krājums tika komplektēts saskaņā ar 2015. gada 20. augustā apstiprināto „Rēzeknes pilsētas
Centrālās bibliotēkas kopkrājuma attīstības koncepciju (2016.-2020.)” atbilstoši vecumgrupu
interesēm, dažādos iespieddarbu formātos. Bērnu bibliotēkā prioritāra ir pirmsskolas, jaunākā un
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vidējā skolas vecuma bērnu literatūras iegāde. Vidusskolēniem krājumu komplektē Centrālā
bibliotēka.
7. 1. tabula.
2016. g. jaunieguvumu tematiskais sadalījums
Bibliotēka
Centrālā

Jaunieg.
kopskaits

Nozaru literatūra
Eks.

Daiļliteratūra

% no b-kas

% no b-kas

Eks.

jaunieg.

jaunieg.

Bērnu literatūra
% no b-kas

Eks.

jaunieg.

1430

576

40

839

59

15

1

2.bibliotēka

702

188

27

362

51

152

22

Bērnu

1144

77

7

296

26

771

67

3276

841

26

1497

46

938

28

bibliotēka

bibliotēka
Kopkrājums

RCB 2016. gadā 28% no visiem jaunieguvumiem bija bērnu literatūra. Bērnu bibliotēkas
krājumā ienākušas 373 grāmatas 5.-9. klašu skolēniem, tās iegādātas arī 2. bibliotēkas klientiem.
7.2. tabula.
Rēzeknes CB un filiālbibliotēku lasītāju skaits un grāmatu jaunieguvumi 2016. g. (par budžeta
līdzekļiem)

Bibliotēka

Par budžeta

Izmantotie budžeta

Bibliotēkas

līdzekļiem

līdzekļi

lietotāji

Jaunieg.
kopskaits

% no b-kas

% no

% no

Eks.

jaunieg.

Summa

kopsummas

Skaits

kopskaita

1430

687

48

6005

60

3630

40

2.bibliotēka

702

360

51

2000

20

2277

25

Bērnu

1144

304

27

2000

20

3161

35

3276

1351

41

10 005

100

9068

100

Centrālā
bibliotēka

bibliotēka
Kopkrājums

2016. gadā par budžeta līdzekļiem kopkrājumā iepirkti 41% jauniegūto grāmatu (Bērnu
bibliotēkas krājumā – 27%). Bērnu bibliotēkā no budžeta līdzekļiem iegādāti 304 eksemplāri
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grāmatu un abonēti preses izdevumi, kopā krājuma komplektēšanai izmantojot 19% no RCB
krājuma komplektēšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
Liela daļa jauniegūto grāmatu, tai skaitā arī izdevumi bērniem (īpaši Bērnu bibliotēkā)
RCB kopkrājumā ir ienākusi dāvinājumu veidā.

Bērnu bibliotēkā no privātpersonām un

organizācijām dāvinājumā saņemta 791 grāmata (tajā skaitā Rēzeknes pareizticīgo baznīcas
draudzes dāvinājums - 266 grāmatas par EUR 1188,81).
7.3. tabula
Budžeta līdzekļu izmantojums krājuma komplektēšanai 2016. g.
Izmantotie budžeta līdzekļi
periodikai
Bibliotēka

(2015. g.pasūtījums)

Izmantotie budžeta
līdzekļi grāmatām

izmantojums krājuma
komplektēšanai

Summa

% no

(EUR)

kopsummas

3779

53

6005

60

9784

57

2.bibliotēka

2180

31

2000

20

4180

24

Bērnu

1172

16

2000

20

3172

19

7131

100

10 005

100

17136

100

Centrālā

Summa

% no

Kopā budžeta

kopsummas.

Summa

% no
kopsummas

bibliotēka

bibliotēka
Kopkrājums

Bērnu bibliotēkas klientiem 2016. gadā abonēti 41 žurnāls un 5 laikraksti, tajā skaitā 2 ežurnāli. No tiem latviešu valodā 29, krievu valodā 9, angļu valodā 2, vācu valodā 1 izdevums.
Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (59 %), krievu valodā (38 %), pārējās svešvalodās (3
%). Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju - 6,5. Grāmatu krājuma apgrozība – 2,6.
Bibliotēkā apmeklētājiem bez maksas pieejamas autorizētās tiešsaistes datu bāzes:
LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Pasakas.net, Britannica PLE, Litres Library un pašu
veidotās datu bāzes: Reģionālais kopkatalogs, Novadpētniecība. 2016. gadā darbā ar bērniem
pieaudzis izpildīto uzziņu skaits – kopā 4484, tajā skaitā 151 par novadpētniecības jautājumiem.
Bērnu bibliotēkas darbinieki snieguši 3776, bet 2. bibliotēkas darbinieki – 708 uzziņas. Bērnu
bibliotēkā datori izmantoti 5226 reizes, taču arvien biežāk bibliotēkas telpās tiek izmantots WiFi
personīgajās mobilajās ierīcēs. Bērnu bibliotēkas apmeklētājiem 2016. gadā sniegtas 815
individuālas konsultācijas darbā ar datoru, bērniem pilsētas 2. bibliotēkā - 94. Ikdienā tiek sniegti
drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas maksas pakalpojumi.
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Jaunu klientu piesaistīšanai, informācijpratības veicināšanai tiek izmantotas dažādas darba
formas. 2016. gadā Bērnu bibliotēku iepazīšanās ekskursijā apmeklēja 14 skolēnu un pirmsskolas
iestāžu audzēkņu grupas (255 apmeklētāji), Centrālo bibliotēku 2 grupas (26 apmeklētāji), bet 2.
bibliotēku 7 grupas. 5 pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupas (116 dalībnieki) iepazina
mūsdienu bibliotekāra darbu tematiskā rīta stundā „Profesija - bibliotekārs”.
Pusaudži maz izmanto datu bāzes, tāpēc 2016. gadā tika organizētas praktiskas nodarbības,
lai palīdzētu pamatskolas un vecāko klašu skolēniem gūt iemaņas informācijas meklēšanā. Bērnu
bibliotēkā organizētā konkursa „Saulainā komanda” ietvaros Centrālajā bibliotēkā notika
bibliotekārā stunda visām komandām „Kā meklēt informāciju e-katalogā”, bet Bērnu bibliotēkā 10
praktiskās nodarbības „Kā meklēt grāmatu e-katalogā un bibliotēkas krājumā” (kopā 42 dalībnieki)
(skat. http://ejuz.lv/bnh), praktiska nodarbība informācijas meklēšanā ARPC ,,Zeimuļs”
Astronomijas pulciņa dalībniekiem ,,Astronomijas pētnieki bibliotēkā", konkursa noslēguma
pasākuma ,,Krēslas stunda bibliotēkā" kontrolpunktā ,,Meklē sauli Dainu skapī" - iepazīšanās ar
datubāzi ,,Letonika” (skat. http://ejuz.lv/bni). E-prasmju nedēļā - praktiskā nodarbība 9.-12. klašu
skolēniem ,,e-katalogs mobilajās ierīcēs”, informatīvas pārrunas skolēniem ,,Datubāzes informācijas avots skolēniem", kā arī visu gadu individuālajā darbā ar bērniem runāts par
apdraudējumiem

internetā,

izmantojot

sadaļu

„Drošība

internetā”

portālā

http://www.drossinternets.lv. Bērniem sniegto pakalpojumu un informācijas resursu popularizēšanā
tiek izmantoti sociālie tīkli (www.draugiem.lv), publicēti raksti vietējos laikrakstos „Rēzeknes
Vēstis”, „Panorama Rezekne”, „Vietējā Latgales avīze”, pašvaldības laikrakstā ,,Rēzeknes
Vēstnesis”. 2016. gadā Bērnu bibliotēkas darbinieki sagatavojuši 112 bibliotēku un tās piedāvājumu
popularizējošas publikācijas. Dažādu autoru publikācijās 2016. gadā ziņas par Bērnu bibliotēku
izskanējušas 194 reizes (bibliotēkas mājas lapā - 61, citās interneta vietnēs - 81, laikrakstos - 49,
radio un TV - 3 reizes).
Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu 2016. gadā Rēzeknes
bibliotēkās notika daudzveidīgi pasākumi.
7.4. tabula
RCB un filiālbibliotēku pasākumi bērniem un jauniešiem 2016.g
Pasākumi

Bērnu
bibliotēkā

2. bibliotēkā

CB

Kopā
RCB

Literatūras izstādes

100

28

128

Radošo darbu izstādes

12

13

25

Tematiski pasākumi

41

26

8

75

Ekskursijas

14

7

2

23

22

Bibliotekārās stundas un praktiskās nodarbības

15

2

Radošās darbnīcas

8

3

Spēļu nodarbības

7

1

17
1

12
8

Bibliotēkas piedalījušās valsts mēroga lasīšanas veicināšanas projektos: Bibliotēku nedēļā,
Dzejas dienās (skat. http://ejuz.lv/bnd), Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Bērnu bibliotēkā un 2.
bibliotēkā nozīmīga dalība programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2016. gadā RCB
apvienotajā komandā darbojās 222 dalībnieki. Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei, lasītāju plaša
interešu loka veidošanai visām vecumgrupām organizētas 128 tematiskas izstādes.
2016. gadā Bērnu bibliotēkā notika 16 pasākumi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem. Bibliotēku nedēļā tematiska rīta stunda kopā ar Katoļu PII audzēkņiem „Ar grāmatu
labākās spēles un mīļākā saruna”, pasākumi par dabu „Dzīvnieki”, „Vai mēs saprotam kaķi?” un
citi, bet visveiksmīgākais bija Dzejas dienu pasākums „Kas visu izteic bez mēles?” sadarbībā ar PII
,,Auseklītis”. Bērnu bibliotēkā pasākuma dalībnieki uzzināja, kas ir Dzejas dienas, kādi ir slaveni
latviešu dzejnieki, aplūkoja ilustrācijas dzejas grāmatās. Kopā ar skolotājām un bibliotekārēm devās
uz Raiņa Kultūras un atpūtas parku, lai pieminekļa pakājē noliktu ziedus un skandētu dzeju. Pilsētas
2. bibliotēkā sadarbībā ar PII ,,Pasaka” izdevušies pasākumi ,,Mana tikšanās ar grāmatu” un
tematiska rīta stunda ,,Mans mīļdzīvnieks”, kurā bērni iepazinās ar grāmatām par dzīvniekiem,
aplūkoja radošo darbu izstādi bibliotēkā un paši stāstīja par savu mīļāko dzīvnieku.
Jaunākā skolas vecuma bērniem par veiksmīgāko
uzskatāms pasākums „Mūsu mīļākie pasaku varoņi grāmatās un
multfilmās” (skat. http://ejuz.lv/bnm) kopā ar Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centra (ARPC) ,,Zeimuļs” vasaras nometnes
,,Zeimuļa zemē” dalībniekiem (vadītāja Dz. Gribuste). Tas bija
organizēts

kā

tematiska

spēle

ar

parkā

izvietotiem

kontrolpunktiem un interesantiem, izzinošiem uzdevumiem par lasīšanu, pasaku varoņiem, dzejoļu
sacerēšanu un krustvārdu mīklu minēšanu. Aktivitātēm bagāta bija tematiskās rīta stundas ,,Jaunais
gads bibliotēkā”, ,,Ābolu noslēpumi”, pasākums ,,Dzīvnieki”, bet 2. bibliotēkā - viktorīna ,,Manai
Latvijai” (skat. http://ejuz.lv/bq1). Ar šo vecumgrupu notiek aktīvs individuālais darbs. Jaunāko
klašu skolēniem jātrenē lasītprasme, tāpēc svarīgi ieteikt grāmatas atbilstoši šī brīža spējām,
pakāpeniski piedāvājot lielākus un sarežģītākus tekstus, jāmāca arī saudzēt grāmatas.
2016. gadā Rēzeknes bibliotēkās organizēti 20 tematiski pasākumi pusaudžu un jauniešu
auditorijai. Strādājot ar šo vecumgrupu, īpaši vērtīga pieredze un talants saprasties ar „spurainā”
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vecuma klientiem, tāpēc par veiksmēm īpašs prieks. 5.-9. klašu pasākumiem izvēlētas izzinoša
rakstura tēmas, to scenārijos tiek iekļauti uzdevumi, konkursu,
sacensību elementi, lai paplašinātu redzesloku, ieinteresētu gūt
zināšanas par dažādiem jautājumiem un meklēt atbildes grāmatās,
žurnālos. Ļoti veiksmīgs pasākums, kas iepriecināja visus
dalībniekus, bija V. Grišinas organizētā Dzejas dienu literārā spēle
,,Poētisks piedzīvojums Raiņa parkā” kopā ar Poļu Valsts
ģimnāzijas un 6.vidusskolas

6. klašu skolēniem (skolotājas B. Vaivode, I. Repele) (skat.

http://ejuz.lv/bnd).
Veiksmīgākais,

bet

arī

darbietilpīgākais

pasākums

pusaudžiem, bija konkurss „Saulainā komanda”, kuru Bērnu
bibliotēkas darbinieces (V. Grišina, L. Leiņa) organizēja Rēzeknes
pilsētas skolu 7. klašu skolēniem. Konkursa mērķis – veicināt
lasīšanu un pašizglītību, attīstīt izziņas intereses un informācijas
meklēšanas prasmes (skat. http://ejuz.lv/bqw ). Konkursa sekmīgai
norisei no janvāra līdz maijam lieti noderēja sponsoru (AS SEB banka u.c.) atbalsts, kā arī plaša

speciālistu loka līdzdalība tā daudzveidīgajās norisēs. Piedalījās 10 komandas, notika 9 tematiski
pasākumi, 1 bibliotekārā stunda, 12 informācijas meklēšanas praktiskās nodarbības, pasākumu ciklu
vainagoja balva – ekskursija uz Saules muzeju un Gaismas pili (http://ejuz.lv/bqx).

Pilsētas

2.bibliotēkā 2016. gadā lielāka uzmanība veltīta lasīšanas interešu un literārās gaumes izkopšanai.
Organizēta tikšanās ar dzejnieci novadnieci, kultūras darbinieci Inetu Atpili-Jugani un Dzejas
dienās veiksmīga radoša dzejas stunda „Tikšanās ar dzejoli” kopā ar 5. vidusskolas skolēniem (skat.
http://ejuz.lv/bq0), bet valsts svētku nedēļā tematiskā pēcpusdienā „Manai dzimtajai Latvijai!”
pulcējās 6.vidusskolas skolēni. Pasaules bērnu literatūras klasikas un dzimtās valodas
popularizēšanai Centrālajā bibliotēkā notika L. Kerola grāmatas „Alise Breinumu zemē”
prezentācija un literārā darbnīca. Pasākumā bija tikšanās ar latgaliski tulkotās L. Kerola grāmatas
„Alise Breinumu zemē” radošo komandu I. Šuplinsku, E. Muiznieci, S. Ūdri. Literārajā darbnīcā
tika spēlētas grāmatā minētās spēles (kaitas) un rakstīts konspekts (gada garumā notika 5 lasījumi,
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kopā 45 dalībnieki). Jauniešu auditorijai Centrālajā bibliotēkā tika organizēts Helovīnu tēmai veltīts
UNESCO tīkla „Stāstu bibliotēkas” pasākums ,,Biedināmie stāsti” kopā ar Rikavas jauno literātu
kopas stāstniekiem.
Bērnu un pusaudžu radošo talantu atklāsmei un pilnveidošanai bibliotēkās organizētas 12
radošās darbnīcas un 25 radošo darbu izstādes. Tradicionāli Bērnu bibliotēkā tiek eksponēti
Rēzeknes skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbi (2016. gada tēma - ,,AINAVA. Janim
Rozentālam – 150”) (skat. http://ejuz.lv/bo2) un Rēzeknes pilsētas pirmsskolas iestāžu skatuves
runas konkursa ,,Skani, mana valodiņa!” dalībnieku zīmējumu izstādes (skat. http://ejuz.lv/bnr),
ARPC ,,Zeimuļs” vizuālās mākslas pulciņu dalībnieku darbu izstādes (,,Ziema”, ,,Eņģeļi pie
bērniem ciemos nāk”), Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu jaunrade
(,,Dekoratīva kompozīcija” (skat. http://ejuz.lv/bpy), ,,Darbi varavīksnes krāsās”). Bibliotēkas
apmeklētāju atzinību izpelnījās sadarbībā ar ,,Māmiņu klubu” organizētā fotoizstāde ar nosaukumu
,,Ģimene”, kurā bija aplūkojami skaistākie mirkļi no rēzekniešu ģimenēm – stiprām, radošām un
iedvesmojošām, kā arī biedrības ,,Saules Stars AV” dalībnieku – bērnu un jauniešu ar īpašām
vajadzībām - darināto keramikas darbu izstāde ,,Dāvāsim sirds saules stariņus cits citam” (skat.
http://ejuz.lv/bo1). Pavasarī Rēzeknē iegriezās Raiņa un Aspazijas jubilejai veltītā Kaļiņingradas
apgabala bērnu bibliotēkas ceļojošā izstāde ,,Sēd uz sliekšņa pasaciņa”. 2. bibliotēkā izstādes ,,Mana Lieldienu ola”, ,,Tur aiz polārā loka”, ,,Kāpēc eži neēd sēnes”, ,,Tu esi mans draugs” bibliotēkas klientu mājdzīvnieku foto izstāde). Bibliotēkās notikušas tematiskas radošās darbnīcas
„Mana īpašā grāmatzīme”, „Darbiņi vasaras krāsās un smaržās”, „Kļavu lapu rozes”, ,,Mātes
smaids”, bet Ziemassvētku gaidīšanas laikā darbnīca ,,Mans Adventes vainags” un piparkūku
cepšana ,,Svētku radošajā darbnīcā” (skat. http://ejuz.lv/blv) pievilināja pat draiskulīgākos
bibliotēkas klientus. 2. bibliotēkā veiksmīga ,,Sniegpārsliņu darbnīca” 5.vidusskolas 1.b klasē,
kopīgi lasot Luīzes Pastores grāmatiņu ,,Petra un sniegpārslu meistars”. Bērnu bibliotēkā radošai
iedvesmai un praktisku padomu gūšanai tiek abonēti žurnāli „Čaklās Rokas”, „Rokdarbu Vācelīte”,
„Mazajam Floristam”, „Creativ Idee”.
Bibliotēkas

darbs

ar

bērniem un jauniešiem notiek
visciešākajā
pilsētas
iestādēm

sadarbībā

izglītības,
un

organizācijām.

ar

kultūras

sabiedriskajām
Katrai

RCB

struktūrvienībai ir izveidojies savs sadarbības partneru loks, tomēr paši galvenie un nozīmīgākie
sadarbības partneri ir lasītāji, viņu vecāki un skolotāji. Bērnu bibliotēka sadarbojas ar Rēzeknes
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pilsētas Izglītības pārvaldes pilsētas skolu bibliotekāru metodisko apvienību, visām pilsētas
vispārizglītojošajām skolām un pirmsskolas iestāžu (Katoļu PII, PII „Auseklītis”, „Bitīte”,
„Namiņš”, „Rotaļa”, „Rūķītis”, „Varavīksne”, „Vinnijs Pūks”, ,,Zvaniņš”) pedagogiem. Pilsētas 2.
bibliotēkas strādā ar Ziemeļu mikrorajona bērniem Rēzeknes 5. un 6.vidusskolās, pirmsskolas
izglītības iestādēs „Pasaka”, „Laimiņa”, „Māriņa”. Bērnu bibliotēka ARPC „Zeimuļs” un „Māmiņu
klubs” organizētā Ģimeņu radošajā festivālā „Prieks radīt kopā” (skat. http://ejuz.lv/blu) un
pirmsskolas izglītības iestāžu dzejas konkursā ,,Skani, mana valodiņa” prezentē bibliotēku
pakalpojumus plašai pilsētnieku auditorijai. Kopā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas
Mākslas skolas,, ARPC ,,Zeimuļs” un ,,Studijas ART” pedagogiem Bērnu bibliotēkās tiek
organizētas skolēnu radošo darbu izstādes. 2016. gadā RCB vairākas aktivitātes notikušas sadarbībā
ar Nacionālo biedrību kultūras namu, Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas svētdienas skolas
dalībniekiem. Bērnu bibliotēkā pasākumi kopā ar biedrības „Jaunatnes Čemodāns” jauniešiem un
brīvprātīgo kustības dalībniekiem ,,Ķīniešu tējas ceremonija” (skat. http://ejuz.lv/bnv), ,,Navruz –
uzbeku pavasara svētki” (skat. http://ejuz.lv/bnw), pilsētas 2. bibliotēkā - ,,Armēnijas diena
bibliotēkā” sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu centru ,,Draugu centrs” (skat. http://ejuz.lv/bq5), gūstot
zināšanas par citām tautām un kultūrām. Bērnu bibliotēka jau otro gadu sadarbībā ar SIA ,,ALAAS”
aktualizē vides aizsardzības tēmu. Bibliotēkā notika no otrreizējām izejvielām gatavotu rotaļlietu
izstāde ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele” un konkursa noslēguma pasākums (skat. http://ejuz.lv/bnp,
http://ejuz.lv/bnx), bibliotēku nedēļā SIA ,,ALAAS” izglītojošā skrējiena jauniešiem „Atkritumiem
pa pēdām!” kontrolpunkts ,,Attiecības. Sadarbība. Kopiena” bibliotēkā, kā arī kopīgi organizēta
akcija ,,Mana grāmata Tev” ar aicinājumu ģimenēm dot bērnu grāmatām otro dzīvi, uzdāvinot tās
bibliotēkas lasītājiem (http://ejuz.lv/bno). 2016. gadā bibliotēkas turpināja piedāvāt pakalpojumus
bērniem ar veselības problēmām, sadarbojoties ar PII „Rūķītis”

bērniem ar runas attīstības

traucējumiem (iepazīšanās ekskursijas, grāmatu kopas darbam), Logopēdisko internātpamatskolu
attīstības centru, biedrību „Saulesstars AV” ( bērniem un jauniešiem ar redzes traucējumiem) un
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāli.
Jaunas idejas darbā ar bērniem un jauniešiem tiek gūtas semināros, konferencēs un
pieredzes apmaiņas braucienos uz citām bibliotēkām. 2016. gadā bibliotēku darbinieces piedalījās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu centrālo bibliotēku, 3 darbinieces guva jaunus iespaidus
ekskursijā uz Pleskavas apgabala bērnu un jauniešu bibliotēku – Pleskavas apgabala Universālās
zinātniskās bibliotēkas filiāli. 2016. gadā Bērnu bibliotēkas darbinieces piedalījušās 16
tālākizglītības pasākumos, tajā skaitā 4 RCB un reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides
semināros. Jaunas zināšanas par tēmām, kas skar profesionālo izaugsmi darbā ar bērniem, gūtas
apmeklējot LNB Bērnu literatūras centra organizēto Pavasara konferenci bērnu literatūras un
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bibliotēku speciālistiem ,,Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu
literatūrā un un grāmatu mākslā”, ARPC ,,Zeimuļs" organizēto ,,Interešu izglītības pedagogu
forumu – 2016” un semināru ,,Kas mums būtu jāzina par mūsdienu bērniem un jauniešiem”. Bērnu
darba speciālistiem īpaši vērtīga bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētā konference
,„Lasītprasme: veicināšana, problēmas, risinājumi” (I. Kuzņecova, V. Grišina), kā arī kursi
„Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”. 2016. gadā
bibliotekāru tālākizglītība specializācijā vērtējama kā pietiekama.
Darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotekāriem bieži jāsaskaras ar pusaudžu grupu
izaicinošu uzvedību, demonstratīvu bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu (trokšņošanu,
ēšanu un dzeršanu pie datora un necenzētas leksikas lietošanu). Liela daļa pusaudžu aprobežojas ar
informācijas gūšanu internetā. Daudzi bērni lasīšanu uztver kā smagu un neinteresantu pienākumu,
nereti arī bērnu vecākiem trūkst izpratnes par lasīšanas nozīmību, tāpēc darbā ar bērniem un
jauniešiem jāizmanto visas iespējas, lai bērni iepazītos ar bibliotēku un grāmatu pasauli. Strauji
nolietojas datortehnika. Bērnu bibliotēkā nepieciešama arī veco logu nomaiņa un velosipēdu
novietnes izbūve pie ārdurvīm.
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8. Novadpētniecība
Novadpētniecības darbs liek bibliotekāriem aktīvi sekot līdzi reģiona dzīves norisēm, pētīt
un vākt materiālus par novadniekiem un notikumiem. Ik dienas tiek strādāts pie materiālu
apzināšanas un sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos virzienos.
Novadpētniecības darbs ir visu RCB struktūrvienību darba neatņemama sastāvdaļa, tomēr galvenais
tā virzītājs un veicējs ir CB Metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa.

Bibliotēkas

novadpētniecības darba uzdevums - glabāt, apkopot un nodrošināt pieejamību materiāliem par
novadpētniecības resursiem.
RCB novadpētniecības darba virzieni: novadpētniecības materiālu krājuma veidošana,
reģionālās novadpētniecības materiālu datu bāzes veidošana un uzturēšana, bibliogrāfisko aprakstu
eksports uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi, novadpētniecības rakstura uzziņu un
konsultāciju

sniegšana

bibliotēkas

lietotājiem,

bibliogrāfisku

sarakstu

izveidošana,

novadpētniecības tematikai veltītu publikāciju sagatavošana, izstāžu, pasākumu un ekskursiju
organizēšana.
2016. gada prioritāte bija reģionālās novadpētniecības datu bāzes veidošana un uzturēšana.
Noslēdzot 2016. gadu, novadpētniecības datu bāzes ierakstu skaits – 73735 (2015. gadā – 68648).
Pārskata gadā izveidoti 5087 elektroniskie ieraksti (2015. gadā – 5573 elektroniskie ieraksti). Ik
mēnesi tika nodrošināts datu eksports uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi no vietējiem
laikrakstiem un pašvaldības informatīvajiem izdevumiem: „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu
valodā), „Panorama Rezekne” (krievu valodā), „Rēzeknes Vēstnesis” un „Rēzeknes Novada Ziņas”.
2016. gadā eksportēto ierakstu skaits – 4294 (2015. gadā – 4068). Novadpētniecības datu bāzē tika
ievadīta informācija gan par publisko bibliotēku krājumā esošajiem materiāliem, gan par Latgales
Kultūrvēstures muzeja krājumā pieejamajiem novadpētnieciska satura izdevumiem. Autoritāšu datu
bāze tika papildināta ar jauniem datiem par personālijām, ģeogrāfiskajiem nosaukumiem un veikti
papildinājumi esošajām autoritātēm. MARC 21 ierakstiem iespēju robežās tika pievienotas saites
856 laukā ar iespēju piekļūt pilntekstiem, tādējādi nodrošinot iespēju lasīt publikāciju e-vidē. Pēc
individuālām apmācībām decembra mēnesī reģionālajā novadpētniecības datu bāzē ierakstu
veidošanu uzsāka Viļānu pilsētas bibliotēka.
RCB novadpētniecības krājumu veido grāmatas par Rēzekni un novadu, novadniekiem,
Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotās grāmatas, novadnieku daiļliteratūras un zinātņu
nozaru darbi, izdevumi latgaliešu valodā, periodiskie izdevumi, personāliju un tematiskās mapes,
audio un video materiāli, kartogrāfiskie materiāli, fotogrāfijas, rokraksti, sīkiespieddarbi: pasākumu
programmas, bukleti, etiķetes, koncertu biļetes).
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2016. gadā tika pabeigta aktuālo novadpētniecībai resursu pārcelšana no lasītavas krājuma
uz novadpētniecības krājumu (sigla kopkatalogā – 2N), nodrošinot resursu mūžsaglabāšanas
funkciju. Novadpētniecības krājuma vienību skaits – 1157. 2016. gadā krājums tika papildināts ar
68 monogrāfiskiem izdevumiem (daiļliteratūra – 25, nozaru – 41 un bērnu, jauniešu grāmatas – 2.
Dalījums pa valodām – latviešu/latgaliešu valoda - 45, krievu valodā – 17, pārējās valodas – 6.
Lielu novadpētniecības krājuma daļu veido 503 personāliju un tematiskās mapes, kurās
apkopota informācija par Rēzeknes vēsturi, arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļiem, ielām,
nacionālām minoritātēm, kultūru, reliģiju, izglītību, uzņēmumiem un par ievērojamiem
novadniekiem. Mapēs tiek ievietotas publikācijas vai kopijas no žurnāliem, laikrakstiem,
novadpētnieciska satura rakstu kopijas no grāmatām, izdrukas no elektroniskiem resursiem u.c.
sīkiespieddarbi, fotogrāfijas, rokraksti. Novadpētniecības krājums pieejams izmantošanai lasītavā
uz vietas.
Pārskata gadā no novadpētniecības krājuma tika izsniegtas 1297 fiziskās vienības – 527
grāmatas, 454 seriālizdevumi, 11 elektroniskie dokumenti un 305 mapes. Novadpētniecības
materiālu apjoms mapēs ir visai apjomīgs, tādēļ 2016. gadā uzsākta optimizācija, koncentrējoties
tikai uz Rēzekni un Rēzeknes novada personālijām, institūcijām, ģeogrāfiskiem, kultūrvēsturiskiem,
arhitektūras objektiem u.c. svarīgām reālijām un notikumiem. Novadpētniecības mapju
pieprasījuma pieaugums vērojams skolēnu projektu nedēļas laikā. Vērojama tendence, ka
interesenti, laika vai pacietības trūkuma dēļ, aprobežojas tikai ar informāciju, kas apkopota mapē,
un atsakās no citas bibliotekāra piedāvātās informācijas. Tas bibliotekāram uzliek pienākumu vērtēt
novadpētniecības mapju saturu.
Aizvadītajā gadā sniegtas 485 novadpētnieciska rakstura uzziņas (no tām CB – 175).
Apmeklētāji ir interesējušies par pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem, iestādēm, ielām,
novadniekiem, dažādiem aktuāliem Rēzeknes pasākumiem. Tā kā tuvojas Latgales kongresa
simtgade, daudzi bibliotēkas lietotāji ir meklējuši ziņas par vēsturisko kinoteātri “Diāna”, kur notika
kongress, par Latgales kongresa dalībniekiem un pieņemtajiem lēmumiem. Interesantākās uzziņas
2016. gadā bija par rūpniecību Rēzeknē pagājušā gadsimta 80. gados, par Silajāņu keramikas
vecmeistaru Andreju Paulānu, Matrosova kolhozu Rēzeknes rajona Ozolaines ciemā, par režisora
Jāņa Streiča filmu “Cilvēka bērns”, par Maltas Goda pilsoni, fizikas skolotāju, šaha lietpratēju
Pēteri Šostaku, grafiti māksliniekiem Rēzeknē u.c. Uzziņas tika sniegtas Rēzeknes pilsētas
Centrālās bibliotēkas filiālēm, Maltas Bērnu un jauniešu centra žurnālistikas pulciņam,
žurnālistiem, skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem. Uzziņas par novadpētniecības tēmām
telefoniski saņēma arī interesenti no citām Latvijas vietām, tika atbildēts uz e-pasta vēstulēm, kā arī
sūtīti ieskenēti materiāli.
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Novadpētniecības krājuma popularizēšanas formas ir izstāžu veidošana, aktuālākās
informācijas publicēšana bibliotēkas mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv, sociālajos tīklos
(www.draugiem.lv,

twitter.com),

reģionālajos

laikrakstos

“Rēzeknes

Vēstis”,

“Rēzeknes

Vēstnesis”, “Latgales Vietējā Avīze”, “Панорама Резекне’’ un internetvietnēs www.rezekne.lv,
www.46.lv, www.publika.lv u.c. , tematiski pasākumi, bibliogrāfisko rādītāju sastādīšana.
Izstādes par novadu un Rēzekni, reģiona ievērojamiem cilvēkiem ir viena no darba
metodēm novadpētniecības materiālu popularizēšanai, zīmīgu notikumu, novadnieku jubileju
atspoguļošanai. 2016. gadā izstāžu ciklā “Latgale un latgalieši” CB sagatavoja 20 izstādes. Lielākā
daļa izstāžu tradicionāli tika veltītas ievērojamu rēzekniešu, novadnieku jubilejām, svarīgiem
notikumiem un vietām. Izstādes tika veltītas šādiem novadniekiem: Tomasam Selickim, Jevģenijam
Kļošam, Valērijai Seilei, Ontonam Zvīdram, Marijai Šeršņovai, Monikai Zīlei, Paulīnei Zalānei,
Ontonam Rupaiņam, Jānim Streičam, Jānim Miglinīkam, Jānim Cibuļskim, Rasmai Urtānei,
Andrejam Paulānam, Jeronīmam Stulpānam, Meikulam Apeļam, Kristam Jansonam, Francim
Kempam. Interesantākās novadpētniecības tēmai veltītās izstādes: “Katōļu Dzeive” – savulaik
visvairāk lasītais žurnāls Latgalē”, “Mans dzejas ceļojums pa Rēzekni”, “Nacionālie dārgumi.
Jānim Streičam – 80”, dzejniecei Rasmai Urtānei veltīta gāmatu izstāde “Tu muna mōte –
Latgola!”, Monikai Zīlei veltīta tematiskā izstāde "Dzīvi nevajag atlikt", “Rēzekne – dzimtā, skaistā
pilsēta”, u.c.
Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā lielu interesi izraisīja bibliotēkas ilggadējā lasītāja
Aleksandra Kamšilova darbu izstādes “Latgales ainavas” un Latvijas dzimšanas dienai veltīta
izstāde “ Daba un ainavas Latgalē”.
2016. gadā vietējā presē tika publicēti 144 raksti par aktualitātēm bibliotēkā, zīmīgiem
notikumiem gan Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novadā, kā arī grāmatu jaunumiem. No tiem 121
rakstu veidojuši bibliotēku darbinieki.
2016. gadā tika organizēti vairāki novadpētniecības ievirzes pasākumi: tikšanās ar
dzejniekiem, rakstniekiem u.c. profesiju pārstāvjiem.
Interesantākie pasākumi. Angļu rakstnieka
L. Kerola grāmatas “Alise Breinumu zemē” latgaliski
tulkotā izdevuma prezentācijas pasākums, kas notika
sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
Bibliotēkā viesojās

latgaliskās

“Alises” radošā

komanda – grāmatas redaktore Ilga Šuplinska,
tulkotāja Evika Muizniece un korektore Sandra Ūdre.
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Literatūras almanaha “Olūts” 21. laidiena un 2017. gada
“Tāvu zemes kalendara” atvēršanas svētki.

Rēzeknietes,

vietējās

dzejnieces

Irinas

Maļejevas

grāmatas “Es gribu rindas uzrakstīt…” (“Хочу я строки
написать…”) prezentācija.

Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā viesojās mūsu novadniece,
rakstniece Monika Zīle.

Literātu kopas „Latgales ūdensroze” dzejoļu krājuma
„Pyura skreine” prezentācija un dalībnieku lasījumi.

Pieminot izcilo novadnieku, garīdznieku un valstsvīru
Franci Trasunu, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika tematiska
pēcpusdiena „Franča Trasuna zīmē”.

Decembrī notika diriģenta, pedagoga, aktiera Zigfrīda
Miglinieka grāmatas «Dzīvosim ar dziesmu» atvēršanas svētki.
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Adventa lasījumos piedalījās literātu kopa „Latgales
ūdensroze”, kurā apvienojušies radoši cilvēki no Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada, Ludzas puses; kā arī
Viļakas literātu biedrības „Viļakas Pegazs” dzejnieki.

Rēzeknes pilsētas 2. Bibliotēkā notika interesants
pasākums – tikšanās ar Rēzeknes novada dzejnieci un pilsētas
kultūras darbinieci Inetu Atpili - Jugani. Tajā aktīvi piedalījās
Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni ar skolotāju I. Skruli.

Vietējās kopienas atmiņu stāsti UNESCO tīkla
«Stāstu bibliotēkas» pasākumā (CB) «Vēlreiz par sievietēm»

Sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešu iniciatīvu projektu grupu
Rēzeknes Bērnu bibliotēkā tika organizēts konkursa - orientēšanās skrējiena „ROZITTEN ceļotājs”
kontrolpunkts „Novadpētnieks bibliotēkā”, kurā pilsētas vidusskolu jaunieši (8 komandu 46
dalībnieki) meklēja informāciju par pilsētas vēsturi
2016.

gadā

noslēdzās

Rēzeknes

Tehnoloģiju

akadēmijas projekts “Rēzeknes vēstures pieturas”, kā
rezultātā Rēzeknē Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta
pieturvietās tika izvietoti informatīvie stendi, kuros ietverta
izzinoša

informācija

un

fotogrāfijas

par

nozīmīgiem

kultūrvēsturiskiem objektiem vai notikumiem šo vietu apkaimē. Stendu satura izstrādē piedalījās
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka un Latgales kultūrvēstures muzejs.
Bibliotēkas novadpētniecības darbā arvien lielāka nozīme tiek veltīta sadarbībai ar
tuvākiem kaimiņiem: iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, atmiņu institūcijām un novadniekiem.
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri ir pilsētas filiālbibliotēkas, Latgales
Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs, Rēzeknes pareizticīgo draudzes skola,
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Maltas Bērnu un jauniešu centra žurnālistikas pulciņu, literātu kopu “Latgales ūdensroze”, biedrība
“Viļakas Pegazs”, Rēzeknes novada Rikavas jauno literātu kopa.
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka 2016. gada nogalē iesaistījās Latvijas Ārstu
biedrības prezidenta Pētera Apiņa Latvijas simtgadei veltītā fotogrāfiju albuma „Latvijai – 100”
veidošanā. Grāmatā P. Apinis ir paredzējis iekļaut arī vēsturiski nozīmīgas fotogrāfijas no Rēzeknes
pilsētas, tāpēc rēzeknieši tika aicināti ielūkoties savos ģimenes albumos un izvēlēties interesantas
fotogrāfijas, kas vēsta par svarīgiem brīžiem ģimenes dzīvē, velkot paralēles ar dzīvi Latvijā 100
gadu garumā.
2015. gada nogalē bibliotēkas novadpētniecības darba izpildi skāra kadru maiņa. Lai
sekmētu kvalitatīvu darba izpildi, jaunā speciāliste apguva nepieciešamās profesionālās prasmes un
zināšanas Latvijas Nacionālās bibliotēkas kursos “Bibliotēku novadpētniecības darbs”, Tieto Latvija
organizētajās apmācībās „Analītika MARC21 formātā”, LNB Bibliotēku attīstības centra un Rīgas
Centrālās bibliotēkas organizētajā “Novadpētniecības konferencē”.
Novadpētniecības krājumu aktīvi izmanto studenti, skolēni, pedagogi un Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēji dažādu projektu izstrādei, taču kopumā bibliotēkas lietotāju
ieinteresētība varētu būt lielāka. Turpmāk jāpadomā par to, kā veicināt iedzīvotāju interesi par
lokālo vēsturi, kā organizēt sabiedrības informēšanu par novadpētniecības krājuma dokumentiem un
to

pieejamību

virtuālajā

vidē,

neizslēdzot

autortiesību

faktoru.

Darbošanos

dažādos

novadpētniecības darba virzienos bibliotēkā ierobežo novadpētniecības materiālu datu bāzei
veidojamo MARC ierakstu no vietējiem laikrakstiem lielais apjoms, neatstājot laiku citiem ar
novadpētniecību saistītiem darbiem. Nākamajā gadā tiks turpināts darbs pie Rēzeknes un novada
kultūrvēstures izpētes, novadpētniecības materiālu apkopošanas, reģiona elektroniskās datu bāzes
papildināšanas, novadnieku apzināšanas, skolēnu iesaistīšanas novadpētniecības darbā un
bibliotēkas sadarbības nostiprināšanas ar vietējām organizācijām un iestādēm.
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9. Projekti
Bibliotēkas 2016. gadā izstrādātie projekti, kam ir plānots papildus finansējums:
9.1.tabula.
Projektu apkopojums
Finansētājs

Projekta
nosaukums
Saulainā komanda

Finansējuma

Projekta apraksts (īss

Atbalstīts/

apjoms

kopsavilkums)

neatbalstīts

SEB banka

Izzinošu

100,-

(Bērnu bibliotēka)

pasākumu

cikls. Atbalstīts

Noslēgumā – Gaismas pils
un Saules muzeja (Rīgā)
apmeklējums
Partnerības akcepts Kauņas

Nav

efficiency of modern Latvia-

pašvaldības bibliotēkas

atbalstīts.

education

iniciētā projektā

Iespējama

for at-risk children Programme

(piedalās Kauņas,

projekta

and youth

Paņevēžas, Jēkabpils un

atkārtota

Rēzeknes bibliotēkas)

virzība

Accessibility

and Interreg V-A

40 000,-

facilities Lithuania

2014-2020

(Centrālā bibliotēka)

atbalsta
saņemšanai.
2016. gadā Rēzeknes pilsētas bibliotēkas aktīvi iesaistījušās citu institūciju (un
privātpersonu) iniciētu projektu īstenošanā:
9.2. tabula.
Dalība citu institūciju projektos
Projekta

Iniciators

Aktivitātes

nosaukums

Materiālais

Ieguvums

ieguvums

naudas
izteiksmē

Augstvērtīga

Latvijas

tulkotā un nozaru Bibliotekāru

Grāmatas popularizējoši

Grāmatu kolekcija

1360,-

Grāmatu kolekcija

135,-

pasākumi

literatūra Latvijas biedrība
bibliotēkās
Bērnu,

jauniešu LNB BLC

Darbs ar ekspertiem,

un vecāku žūrija -

pasākumi lasīšanas

2016

veicināšanai
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Elektroniskās

Kultūras un

Datu bāzu abonēšana (bez

Bezmaksas DB:

publikācijas

informācijas

maksas vai ar

LETONIKA,

Latvijas

sistēmu centrs

atvieglotiem

News.lv.

nosacījumiem),

DB ar

izmēģināšana

atvieglotiem

bibliotēkās

nosacījumiem:
Britannica PLE,
LETAarhīvs,
LitRES.
DB izmēģinājumi:
EBSCO eBook PL
Collection,
Flipster.
ES

informācijas LR Ārlietu

punkti bibliotēkās

ministrija

ES tematikai veltītas
izstādes, pasākumi,
bibliotekāru dalība
projekta iniciatoru
rīkotajos
semināros/forumos

Stāstu bibliotēkas

UNESCO LNK

Stāstu pasākumi,
bibliotekāru dalība
UNESCO LNK rīkotajos
semināros/konferencēs

Latvijas Gaismas LNB Atbalsta
pilis

biedrība

Ceļojošā izstāde “Latvijas
mazās Gaismas pilis”
Rēzeknē

Latvijas Diabēta Rēzeknes

Izglītojoši pasākumi

federācijas

Diabēta

bibliotēkā

sociālās

biedrība

rehabilitācijas
pakalpojumu
attīstība
Rēzeknes

Rēzeknes

Projekta informatīvais

vēstures pieturas

Tehnoloģiju

atbalsts, dalība darba
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Zupa Rēzeknē

akadēmija

grupā

Biedrība

Projekta informatīvais

“Jaunatnes

atbalsts, pasākums

čemodāns”

bibliotēkā

Albums “Latvijai- P.Apinis

Projekta informatīvais

100”

atbalsts, publicitātes
materiālu apzināšana un
piegāde
Ieguvums no dalības šajos projektos ne vienmēr ir bijis materiālas dabas vai naudas vērtībā

izmērāms. Piedaloties šajos projektos, esam sekmējuši bibliotēkas kā kopienas sabiedriskā un
kultūrizglītojošā centra izaugsmi, devuši iespēju pilsētniekiem (un ne tikai) dažādot savas brīvā
laika pavadīšanas iespējas, iegūt jaunas zināšanas un sajusties kā aktīviem kopienas sabiedriskās un
kultūras dzīves veidotājiem.
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10. 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
funkcijām un pakalpojumiem, cenšoties rast pozitīvu priekšstatu par bibliotēku, informējot par
pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem, veidojot bibliotēkas prestižu un identitāti. Svarīga lomu
sabiedrības informēšanā par bibliotēkas pakalpojumu pieejamību ir sadarbībai ar vietējiem
mēdijiem: pašvaldības un ziņu portāliem, vietējiem laikrakstiem, radio, TV.
Par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm
iedzīvotāji tiek informēti ar tīmekļa vietnes www.rezeknesbiblioteka.lv starpniecību. 2016. gadā
bibliotēkas vietnē tika publicēti 283 jauni ziņu sižeti (publikācijas) ar ilustratīvajiem materiāliem (no tiem
164 latviešu valodā; krievu valodā – 119), aptverot Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku, 2. bibliotēku un
Bērnu bibliotēku. Pārskata gadā vietnē tika publicētas arī aktuālas ziņas, ko iesūtīja reģiona bibliotēkas.

Rādītājus pozitīvi ietekmējis arī mērķtiecīgais publicitātes darbs sadarbībā ar vietējiem
masu mēdijiem (117 bibliotēkas darbinieku sagatavotas publikācijas). Bibliotēkas interneta vietnes
www.rezeknesbiblioteka.lv un bibliotēkas profilu sociālajos tīklos (draugiem.lv, twitter) satura
prasmīga pārvaldība, bibliotekāro e-pakalpojumu attīstība nodrošinājusi ievērojamu bibliotēkas
virtuālo apmeklētāju skaita pieaugumu..
Gada garumā bibliotēkas interneta vietnē regulāri pēc nepieciešamības tika atjaunota un papildināta
pastāvīgā informācija – bibliotēku statistikas dati, darba laiki, kontaktinformācija, ievērojamu novadnieku
saraksts, izstāžu afišas, informācija par datubāzēm u. c. Regulāri notiek interneta vietnes satura pārbaude un
rediģēšana, hipersaišu darbības testēšana un bojāto saišu labošana. 2016. gadā tika veikta bibliotēkas vietnes
krievu valodas sadaļas pāreja uz Joomla jauno versiju.
2016. gadā notika aktīvs darbs pie bibliotēkas profiliem sociālajos tīklos Draugiem.lv
(http://www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka) un Twitter.com.

Draugiem.lv lietotāji labprāt izmantoja

iespēju sazināties ar bibliotēku un pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas Draugiem.lv profila
starpniecību. Lielu popularitāti joprojām saglabā Draugiem.lv publicētās bibliotēkas fotogalerijas – gada
laikā kopskaitā 102 galerijas. Aktīvi tika izmantota iespēja publicēt informāciju Draugiem.lv runā sadaļā,
tajā tika publicēta aktuāla informācija (ar klāt pievienotiem attēliem, fotogrāfijām, afišām un bieži vien ar
hipersaitēm uz bibliotēkas mājaslapu, katalogu u.c.) par jaunumiem bibliotēkā, izstāžu jaunumiem un
apsveikumi, līdzīga satura informāciju publicējot arī Twitter.com.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojas ar masu mēdijiem . Informācija par bibliotēku 2016.
gadā tika izsūtīta pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” reklāmas speciālistei un
tālāk

nodota

pilsētas

domes

interneta

vietnei

www.rezekne.lv

un

elektroniskajai

avīzei

www.rezekneszinas.lv, novada domes interneta vietnei www.rezeknesnovads.lv, kā arī citām vietnēm
internetā. Portālā www.biblioteka.lv Rēzeknes Centrālās bibliotēkas ziņas pieejamas RSS ziņu plūsmas
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formā. Bibliotēkas interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv sadarbības rezultātā tika nodrošināta
publicitāte reģiona un pilsētas bibliotēkām.

2016. gadā radio un Latgales Reģionālajā Televīzijā bija klausāmi un skatāmi 8 sižeti par
bibliotēkas darbību un organizētajiem pasākumiem. Latgales Reģionālajā Televīzijā bija sižets par
L. Kerola latgaliski tulkotās grāmatas "Alise Breinumu zemē" prezentācijas pasākumu – tikšanos ar
grāmatas radošo komandu Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Bērnu bibliotekas vecākā bibliotekāre
Lāsma Leiņa sniedza interviju Vidzemes televīzijai par akciju „Mana grāmata Tev” sadarbībā ar
SIA „ALAAS”. CB vecākā bibliotekāre Larisa Ivanova sniedza interviju Latvijas Radio 4 par
kinoaktrisei Līvai Ulmanei un kinorežisoram Ingmaram Bergmanam veltīto ceļojošo izstādi
Rēzeknes CB, citām plānotajām Bibliotēku nedēļas aktivitātēm. 2. bibliotēkas vecākā bibliotekāre
Marija Saukāne sniedza interviju radio Ef – Ei par tematisko izstādi “Latgales garīgā pērle –
Aglona”.
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 piedāvātajām iespējam. 2016. gadā laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu
valodā), „Vietējā Latgales Avīze”, „Panorama Rezekne”, „Rēzeknes Vēstnesis” bijušas 144
publikācijas par RCB darbu, notikumiem un aktualitātēm. Rakstus gatavojuši gan RCB darbinieki,
gan žurnālisti. (skat. piel. bibliogr. saraksts)
Par bibliotēkas publicitātes materiālu tiek izmantoti blociņi un pildspalvas ar bibliotēkas
logo. Regulāri tiek gatavoti informatīvie bukleti, atgādnes, oriģinālas afišas bibliotēkas
pasākumiem. Bibliotēku informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar piedāvāto
pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba noteikumiem, materiāliem par
dažādām akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”, konkursiem, ikmēneša grāmatu dāvinātāju
sarakstiem u.c. materiāliem.
CB abonementā darbojas bibliopasts, kurā bibliotēkas
apmeklētāji var ieteikt izlasīt sev iepatikušās grāmatas citiem
bibliotēkas lasītājiem, kā arī atstāt dažādas idejas un ieteikumus
bibliotēkai. Bibliopastam pastāv arī elektroniskā versija (baneris
„Es iesaku” bibliotēkas interneta vietnē). 2016. gadā, apkopojot
visus ieteikumus, tika noskaidrots visvairāk ieteikto grāmatu TOP
piecinieks. TOP līderis – Ingas Ābeles romāns „Klūgu mūks”.
Otrajā vietā ierindojas Māras Zālītes darbs „Pieci pirksti”. Trešo
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vietu dala Gregorija Deivida Robertsa grāmata „Šāntarāms” un Noras Ikstenas romāns „Mātes
piens”. Ieteikto grāmatu TOP 4. vietā ierindojās Māra Bērziņa romāns„ Svina garša”. Piektā
ieteiktākā grāmata – Laimas Muktupāvelas romāns „Šampinjonu derība”.
Informācijas resursu popularizēšanā pārskata gadā RCB un filiāles rīkoja daudzveidīgus
publicitātes pasākumus. 2016. gadā RCB, jo īpaši filiābibliotēkās, ir palielinājies bibliotēkas rīkoto
tematisko pasākumu skaits (2015. gadā – 61 pasākums; 2016. gadā – 98 pasākumi), kas sekmējis
jaunu lietotāju piesaisti un apmeklētāju skaita pieaugumu. Gada laikā bibliotēkās notika
daudzveidīgi pasākumi: literatūras izstādes, radošo darbu izstādes, tematiski pasākumi, radošās
darbnīcas, spēļu nodarbības un ekskursijas bibliotēkā. Vairāki Bērnu bibliotēkas un 2. bibliotēkas
pasākumi tika organizēti ārpus bibliotēkas telpām (bērnudārzos, skolās, J. Raiņa parkā
No 18. līdz 24. aprīlim visā Latvijā norisinājās ikgadējā Bibliotēku nedēļa. 2016. gada
vadmotīvs – „Attiecības. Sadarbība. Kopiena”.
22. aprīlī bija vēsturiska brīdis, jo Rēzeknes Centrālajā
bibliotēkā tika dibināts lasītāju klubiņš „LASIS” („saīsinājums”
vārdam lasītājs), kurš katra mēneša trešajā trešdienā gaida
domubiedrus uz stāstiem, sarunām un diskusijām par grāmatām. Gada
laikā tika organizētas 6 tikšanās. Starp apspriestajām tēmām jāmin
“Īpaša grāmata īpašā plauktā”, “Parunāsim par Monikas Zīles
daiļradi!’, “Atcerēsimies mūsu novadnieku J. Cibuļski!”, „Filma un
grāmata „Cilvēka bērns”, „Grāmatas, kuras spēj mainīt dzīvi un uzskatus”. Vasarā lasītāju klubiņš
tikšanās reizēs pulcējās uz bibliotēkas terases, baudot brīvdabas atmosfēru. Klubiņa pastāvīgo
apmeklētāju skaits ir 8-12 cilvēki.
Bibliotēku

nedēļas

laikā

tika

novērota pastiprināta sabiedrības uzmanība
un interese par bibliotēkas pakalpojumiem un
bibliotekāra

profesiju,

šajā

laikā

nāca

interesentu ekskursijas.
Veidojot atvērtu un
pozitīvu bibliotēkas tēlu, maijā
pie Centrālās bibliotēkas notika
lasīšanas

zibakcija

„Lasām

kopā ar rēzekniešiem!”, kuras
laikā tika uzrunāti bibliotēkai
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garāmejošie cilvēki, aicinot viņus iesaistīties zibakcijā un veltīt 15 minūtes grāmatu/žurnālu
lasīšanai. Akcijā tika noskaidroti cilvēku lasīšanas ieradumi un mīļākās grāmatas.
RCB lasītavā un konferenču zālē notika vairāki kupli apmeklēti pasākumi. Neliels ieskats dažos
pasākumos.

Vietējās

kopienas

stāstniecības

tradīciju

aktualizēšanas

un

pārmantošanas nolūkā Centrālajā bibliotēkā tika rīkoti UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” pasākumi. 8. martā –
„Vēlreiz par sievietēm” ar Audriņu puses stāstnieces Trifinas Ovčinnikovas
piedalīšanos.
1.aprīļa stāstu pasākums „Pa jokam jokojam” pulcināja
stāstnieces no folkloras kopa „Rūta” un aktīvus Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Rēzeknes filiāles stāstītājus.

Maijā notika V. Aņisimovas
grāmatas “Mūžs kā sveces liesma”
atvēršanas svētki.

Veidojot starpkultūru dialogu, Centrālajā un 2. bibliotēkā
sadarbībā ar ARPC „Zeimuļs” Jaunatnes iniciatīvu centru “Draugu
centrs” notika pasākumi par Ukrainas un Armēnijas kultūru, literatūru
un tradīcijām, kuros brīvprātīgie dalījās pieredzē un zināšanās par savu
zemi. Brīvprātīgā no Ukrainas Kapitolina Sņicina aicināja uz
pasākumiem “Iepazīsim mūsdienu Ukrainas kultūru!” un “Iepazīsti
ukraiņu kāzu tradīcijas!”
Savukārt, pasākumus “Dzejas tilts Rēzekne – Armēnija”

“Armēnijas

diena

bibliotēkā”,

“Armēnija:

Kultūra.
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Ģimene.

Tradīcijas” un spēļu nodarbība “Šaha pēcpusdiena” organizēja brīvprātīgā no Armēnijas Marina
Minasjana.
Augustā notika Rēzeknes Kultūras
Centra izdevniecības izdevumu literaturas
almanaha

“Olūts”

un

Tāvu

zemes

kalendārs - 2017” prezentācija.

Dzejas mēnesī, septembrī, notika Rēzeknes dzejnieces
Irinas

Maļejevas

grāmatas

“Es

gribu

rindas

uzrakstīt…”

prezentācija.

22. septembrī bibliotēku apmeklēja novadniece, rakstniece
Monika Zīle. Tā bija sirsnīga atkalredzēšanās: rakstniecei - ar saviem
lasītājiem, tuviniekiem, bijušajiem klasesbiedriem,
dzejniekiem,

vietējiem

bet lasītājiem – ar M.Zīles literārajiem varoņiem, -

iztēlē un īstenībā. (attēlā: dzejniece O. Orsa, un M.Zīle).

30. septembrī notika Literātu
kopas “Latgales ūdensroze” grāmatas
“Pyura skreine” atvēršanas svētki.

Par godu garīdznieka un valstsvīra Franča Trasuna
dzimšanas dienai CB notika pasākums “Franča Trasuna zīmē” ar
Skodas rajona (Lietuva) bibliotēkas pārstāvju, Latgales sabiedrisko
darbinieku piedalīšanos, akcentējot I. Ābeles romāna “Klūgu mūks”
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tulkojuma nozīmi lietuviešu valodā. Romāna tulkotājs – Edmundas Untulis.
9. decembrī notika pedagoga
un komponista Zigfrīda Miglinieka
grāmatas

“Dzīvosim

ar

dziesmu!”

atvēršanas svētki. Īpašu noskaņu tajos
radīja Z.Miglinieka bijušo skolnieču,
viņa kādreiz vadīto koru un ansambļu
dalībnieču, priekšnesumi - dziesmas no
komponista grāmatas.
16. decembrī bibliotēkā notika tradicionālie Adventa
lasījumi bibliotēkā, kuri pulcināja literātus no kopas „Latgales
ūdensroze” un Viļakas literātu biedrības „Viļakas Pēgazs”.

2016. gadā bibliotēkas informācijas resursu popularizēšanai
tika sagatavotas 339 dažāda tipa izstādes (no tām CB – 133).
Apmeklētājiem tika piedāvātas tematiskās, jaunieguvumu un cita
veida izstādes (mākslas darbi, bērnu zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi
u.c).
2016. gadā, turpinot sadarbību ar Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, no 4. janvāra līdz 4.
februārim abonementā bija apskatāmi šīs skolas 8. klašu skolnieču darbi batikas tehnoloģijā.
(skolotājas Velta Dzervinika).
No 5. februāra līdz 5. martam
CB

abonementā

bija

aplūkojama

Evitas Skrebinskas zīmējumu izstāde
“Atvaļinātas personas piezīmes”.

No 31. marta līdz 30. aprīlim bija apskatāma ceļojošā
fotogrāfiju izstāde par kinoaktrisi Līvu Ulmani un kinorežisoru
Ingmaru Bergmanu. Šo fotogrāfiju izlasi piedāvāja Ziemeļu
Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Rīgas Starptautisko
kino festivālu, Norvēģijas Filmu institūtu un Norvēģijas Karalistes
vēstniecību Latvijā.
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No 2. līdz 31. maijam bija apskatāma Līgas Daugules
dekoratīvo gleznu izstāde „Viduszeme”.

No 1. līdz 30. jūnijam bija aplūkojama mākslinieces
Sandras Sabīnes Jaundalderes darbu izstāde „Meditācija”.

UNESCO nedēļas ietvaros bija apskatāma izstāde
„Novada

audiovizuālais

mantojums

Rēzeknes

Centrālajā

bibliotēkā".

Ieskats CB Lasītavas izstādēs 2016. gadā:
“Dzimis Rēzeknē: B. Infantjevam – 95”, izstāde no izstāžu
cikla „Latgale un latgalieši”.

Izstāde „Mūsu novadniece - rakstniece Monika Zīle”, no
izstāžu cikla „Latgale un latgalieši”.
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības organizētā
ceļojošā fotoizstāde “Latvijas mazās Gaismas pilis”.

Izstāde “Slovākija – prezidējošā valsts Eiropas
Savienības Padomē”.

Izstāde

uz

bibliotēkas

jumta

terases

„Jubilārs

–

novadnieks, rakstnieks Viktors Līvzemnieks”, izstāde no izstāžu
cikla „Latgale un latgalieši”.

Bibliotēka

aktīvi

iesaistās

pilsētas

mēroga

pasākumos, atgādinot par sevi kā aktīvu un būtisku pilsētas
informācijas un vietējās kultūrvides centru. 2016. gadā RCB
piedalījās Rēzeknes pilsētas svētku gājienā "Pilsēta ar rozi
matos”. Rēzeknes Centrālo bibliotēku un filiāles pārstāvēja
darbinieku

un

lasītāju

komanda

ar

nosaukumu

"Bibliorozītes+".
Bibliotēkas publicitātes nodrošināšanai tiek veikts
apjomīgs un daudzpusīgs darbs. Sabiedrības informēšana par aktivitātēm lielā mērā ir atkarīga gan
no bibliotēkas, gan no vietējo masu saziņas līdzekļiem. Vietējā kultūras informācijas telpa ir ļoti
piesātināta ar daudzveidīgām aktivitātēm un dažkārt šķiet, ka bibliotēkas informācija šajā
informācijas daudzumā pazūd, tāpēc svarīgi plānot vizuāli un saturiski kvalitatīvu informāciju.

44

11. Sadarbības tīkla raksturojums
2016. gadā RCB un tās struktūrvienību - 2. bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas sadarbības
partneru tīkls ir bijis plašs un daudzveidīgs. Katrai RCB struktūrvienībai ir izveidojies savs sadarbības
partneru loks, tomēr paši galvenie un nozīmīgākie sadarbības partneri ir lasītāji.

Pašvaldības līmenī notikusi sadarbība ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību, Pašvaldības
aģentūru „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, kuras pakļautībā darbojas RCB, Rēzeknes tūrisma
attīstības centru, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldi, skolām un bērnudārziem. Sadarbība notikusi
ar Rēzeknes reģiona bibliotēkām, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes Zaļo sinagogu,
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrību, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu, Rēzeknes
Krievu kopienu, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli, Valsts probācijas dienestu,
Rēzeknes Pensionāru dienas centru, Rēzeknes Diabēta biedrību, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Rēzeknes filiāli un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo nodaļu, SIA „ALAAS”,
Biedrību bērniem un jauniešiem ar redzes traucējumiem „Saulesstars AV”.

Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri 2016. 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. Bibliotekāri regulāri apmeklē muzeja organizētos
pasākumus, kā arī muzeja darbinieki apmeklē CB pasākumus.
Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, savukārt
bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās grāmatas, rīkojot izstādes un citus pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās nodod bezatlīdzības lietošanā (dāvina)
bibliotēkai uzņēmumā iespiestos reģionālos preses izdevumus.
Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas apmaiņas, gan
ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic starpnieka funkcijas, izplatot novada
bibliotēkām Latgales Kultūras Centra izdevniecības dāvinātās grāmatas.
Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļa. Turpinās sadarbība, pamatojoties uz 2015. gadā
noslēgto Sadarbības līgumu bibliotekārā darba jomā.
Sabiedriskā organizācija „Jaunatnes Čemodāns” iesaistījās Bērnu bibliotēkas projektā
„Saulainā komanda”, kā arī citās aktivitātēs.
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs ”Zeimuļs” bija aktīvs sadarbības partneris
kultūrizglītojošu pasākumu īstenošanā
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2016. gada 29. jūlijā Rēzeknes Centrālo bibliotēku
darba

vizītē

apmeklēja

Dmitrovas

pilsētas

Centrālās

bibliotēkas direktore Zinaīda Zlotņikova un Dmitrovas
rajona Kultūras nodaļas vadītāja Anna Sadova. Vizītes gaitā
ciemiņi iepazinās ar Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas
struktūru,

galvenajiem

darba

virzieniem,

apskatīja

bibliotēkas telpas, no bibliotēkas terases aplūkoja gleznaino
Rēzeknes daļu ar skatu uz Festivāla parku, kultūras celtnēm un tālē zaigojošo Kovšu ezeru. No
2004.

gada

Dmitrova

ir

Rēzeknes

sadraudzības

un

starptautiskās

sadarbības

pilsēta

uzņēmējdarbības, kultūras un sporta jomā.
Pārskata gadā turpinājās sadarbība ar Pleskavas apgabala Universālo zinātnisko bibliotēku.
Starpvalstu novadpētniecības konkursa ietvaros bērniem un jauniešiem 3 RCB darbinieces
pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Pleskavas bērnu un jauniešu bibliotēku – Pleskavas apgabala
UZB filiāli.
Starptautiskās skolēnu apmaiņas programmas ietvaros jūlijā Centrālajā bibliotēkā
sabiedriskā darba praksi veica Neikirhenes (Vācija) Zonnek-skolas audzēkne J.Duangsupha.
Oktobrī Rēzeknes Centrālo bibliotēku apmeklēja Skodas rajona (Lietuva) bibliotēkas
darbinieki.
2016. gadā Rēzeknes Centrālā bibliotēka pieņēma Kauņas pilsētas (Lietuva) bibliotēkas
uzaicinājumu sadarbības partneru statusā iesaistīties projekta pieteikuma sagatavošanā dalībai
programmā “Interreg-Latvija-Lietuva”.
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
RCB metodisko un konsultatīvo darbu vada un koordinē CB Metodiskā un bibliogrāfiskā
darba nodaļa, iesaistot šajā darbā visus RCB galvenos speciālistus, atbilstoši amatu aprakstos
paredzētajiem pienākumiem.
Metodiskā darba galvenie virzieni 2016. 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; organizatorisko un metodisko pasākumu veikšana,
bibliotēku darba pieredzes analizēšana un apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana.
2015. gadā organizēti 4 semināri: 1 seminārs RCB
darbiniekiem un, sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, 3
bibliotēku darbinieku reģionālie semināri ar vieslektoru (LNB
speciālistu, Latvijas Tiesībsarga biroja juristu u.c.) piedalīšanos. Par
dalību

reģionālajos

semināros

bibliotekāriem

tika

izsniegti

regulāri

snieguši

apliecinājumi.
Centrālās

bibliotēkas

speciālisti

konsultācijas par bibliotekāro darbu ne tikai filiālbibliotēkām, bet arī pilsētas mācību iestāžu
(Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Mūzikas vidusskolas,
Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes 2., 4., 6. vidusskolu) bibliotēku darbiniekiem, Rēzeknes un Viļānu
novadu bibliotekāriem, citu iestāžu bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai, Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāles bibliotēkai) un individuāliem interesentiem. Konsultāciju
tematika: bibliotēkas krājums un katalogi, darbs ar IIS ALISE un Skolu ALISE (informācijas
meklēšana un atlase, cirkulācija, krājuma uzskaite un norakstīšana, seriālizdevumu rekataloģizācija,
inventāra grāmata, inventarizācija), informācijas ievadīšana Latvijas digitālajā kultūras kartē,
informācijas meklēšana LNB katalogos, novadpētniecības darbs. Konsultācijas pēc pieprasījuma
tiek sniegtas gan klātienē, gan pa tālruni un e-pastu. Kopā sniegtas 199 konsultācijas reģiona
bibliotēku darbiniekiem no 32 bibliotēkām.
Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība, rīkojot individuālās un grupu
konsultācijas/praktikumus dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos un ikdienas darbā
nepieciešamos jautājumos. CB tika apmācīti bibliotekāri no reģiona skolu un publiskajām
bibliotēkām. Kopumā pārskata periodā organizēti 14 individuālie praktikumi. Par dalību RCB
apmācību pasākumos tiek izsniegti apliecinājumi.
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Gatavojoties reģiona bibliotēku atkārtotajai akreditācijai, CB direktores vietniece R. Suseja
kopā ar Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciālisti V.Višu veikusi attiecīgo bibliotēku
iepriekšēju apsekošanu 13 reģiona bibliotēkās, bet CB direktore M.Sproģe piedalījusies reģiona
bibliotēku akreditācijas procesā, apmeklējot 16 reģiona bibliotēkas.
Skolēniem un studentiem regulāri 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 informācijas sistēmu administrators A.Vinogradovs bija komisijas loceklis Rēzeknes
tehnikuma Datorzinību nodaļas kvalifikācijas eksāmenā.
2016. gadā 23 darbinieki piedalījušies 33 dažāda veida
profesionālās pilnveides pasākumos: RCB organizētajā darbinieku
pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsīm, semināros, kursos,
apmācībās un konferencēs. Notikuši 4 semināri, kuros esam
analizējuši 2015. gada bibliotēku darba rādītājus, apsprieduši dažādas
RCB un reģiona bibliotēku darba aktualitātes (ESIP projekti, ALISEs
atjauninājumi, izmaiņas un situācija ar ALISi Rēzeknes un Viļānu
novadu bibliotēkās, darba plāni, informācijpartības jautājumi,
bibliotēkas tēla veidošana, sociālo mediju piedāvātās iespējas
bibliotēku darbā, karjeras attīstības atbalsta resursi u.c.), iepazinušies
ar bibliotēkā īstenoto projektu gaitu (UNESCO „Stāstu bibliotēku
tīkls”, Bērnu/Jauniešu žūrija), un profesionālo informāciju.
2016. gadā bibliotēkas darbinieki (15 personas) piedalījās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu Centrālo bibliotēku. Tā kā
šī bibliotēka nesen piedzīvojusi rekonstrukciju, bija vērtīgi
apskatīt

bibliotēkas

izvietojumu,

iekārtojumu

mūsdienīgu

(apkalpošanas

bibliotēkas

interjera

zonu

risinājumu,

piekļuvi bibliotēkai cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, norādes
par pakalpojumu pieejamību utt.). Apaļā galda sarunās ar Cēsu kolēģiem tika runāts par
bibliotekāro

darbu:

pakalpojumu

pieejamību,

lasītāju

apkalpošanu,

krājuma

veidošanu,

tālākizglītību, atalgojumu reģionu atšķirību kontekstā.
Aktualizējot bērnu un jauniešu lasītprasmes veicināšanu un interesi par bibliotēku,
pieredzes apmaiņas braucienā uz Pleskavas apgabala bērnu un jauniešu bibliotēku-apgabala
Universālās zinātniskās bibliotēkas filiāli piedalījās 3 speciālistes, pārstāvot Bērnu bibliotēku un
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Centrālo bibliotēku. Šīs bibliotēkas apmeklējuma laikā tika uzsvērta bērnu/jauniešu loma un
devums vietējās vēstures izzināšanā un ar novadpētniecību saistītu projektu īstenošanā.
Pārskata gadā, pēc individuālas iniciatīvas, pieredzes
apmaiņas nolūkā Centrālās bibliotēkas darbinieku grupa (8
personas) apmeklēja Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku Minskā.

12.1. tabula.
RCB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.k.
1.

Norises

Norises

laiks

vieta

Februāris

Rēzekne

Organizētājs/i
Rēzeknes
Centrālā

Pasākuma nosaukums, galvenās

Dalībnieku

Stundu

tēmas

skaits

skaits

21

4

62

4

76

4

Bibliotēku darbinieku seminārs:


bibliotēka

Filiāļu un nodaļu vadītāju
atskats uz padarīto 2015.
gadā



Rēzeknes Zaļās sinagogas
apmeklējums

2.

Aprīlis

Rēzekne

Rēzeknes

Rēeknes reģiona bibliotēku

Centrālā

darbinieku seminārs:

bibliotēka



SIA „Latvijas Grāmata”
jaunumi;



Mediju un informācijas
pratība ilgtspējīgai
attīstībai – no koncepta līdz
praksei;



Attēls un informācija:
bibliotēkas tēls un iekšējās
kvalitātes zīme;



Novadpētniecības darbs ar
jauniešiem RCB;



Interaktīva tikšanās ar L.
Kerola latgaliski tulkotās
grāmatas”Alise Breinumu
zemē „ radošo komandu

3.

Septembris

Rēzekne

Rēzeknes

Rēzeknes reģiona bibliotēku

Centrālā

darbinieku seminārs:
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bibliotēka, LNB,



Latvijas Nacionālās

Latvijas

bibliotēkas pakalpojumi

Republikas

bibliotēkām;

tiesībsarga birojs



Bibliotēku statistika;



Mediju pratība: aktualitāte
mūsdienu realitātē;



Literatūras garša:
Jaunākais latviski izdoto
grāmatu apskats;



Cilvēktiesības, laba
pārvaldība, diskriminācijas
novēršana;

4.

Novembris

Rēzekne

Rēzeknes

Rēzeknes reģiona bibliotēku

Centrālā

darbinieku seminārs:

bibliotēka



IK „VIRJA” grāmatu
galds;



Radošums un tā izpausmes
darbā ar bērniem un
pieaugušajiem;



Konference "Lakstīgalas
vārdnīca: vērojumi un
vērtējumi Latvijas un
Polijas bērnu literatūrā un
grāmatu mākslā";



UNESCO LNK „Stāstu
bibliotēku vasaras skola”:
atziņas, vērtējums,
aktualitātes ;



Atskats uz
Novadpētniecības
konferenci Rīgā 2016.
gadā;



Lietotāju apkalpošana BIS
Alise: jaunumi, problēmas,
risinājumi;



Bibliotēkas mārketings
modernā sabiedrībā;



Profesija bibliotekārs: 960
stundu programma
"Bibliotēku zinības":
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68

4

pieredzes stāsts
5.

Jūnijs

Cēsis

Rēzeknes

Pieredzes apmaiņas brauciens uz

Centrālā

Cēsu Centrālo bibliotēku

15

1,5

bibliotēka

12.2.tabula.
RCB darbinieku dalība citu institūciju rīkotajos profesionālās pilnveides pasākumos
N.p.k
1.

Norises

Norises

laiks

vieta

22. marts

Rēzekne

Norises vieta

Pasākuma nosaukums, galvenās

Dalībnieku

Stundu

tēmas

skaits

skaits

12

3

7

8

2

8

6

8

8

8

1

6

1

4

1

4

Valsts ieņēmumu

Seminārs „VID E-vide un e-

dienests/

pakalpojumu klāsts”

Rēzeknes
Centrālā
bibliotēka
2.

19. aprīlis

Rīga

Latvijas

Konference „Attiecības. Sadarbība.

Bibliotekāru

Kopiena”

biedrība/LNB
3.

19. maijs

Preiļi

Latvijas

Latgales reģiona publisko bibliotēku

Bibliotekāru

konference „Komunikācija, sadarbība

biedrība/Preiļu

un komandas darbs - ilgtspējīgas

galvenā

izaugsmes pamats”

bibliotēka
4.

20. maijs

Preiļi

Latvijas

Latgales reģiona publisko bibliotēku

Bibliotekāru

konference „Sadarbība – ceļš uz

biedrība/Preiļu

panākumiem, attīstību, un izaugsmi”

galvenā
bibliotēka
5.

Jūnijs-

E-vidē

augusts

Latvijas

Pareiza un moderna rakstu valoda -

universitāte Open

korektora padomi

Minded
6.

2.

Rīga

februāris

LNB

Kursi „Bibliotēku novadpētniecības

Kompetenču

darbs”

attīstības centrs
7.

9.

Rīga

februāris

LNB

Kursi „Bibliotēku statistika. Snieguma

Kompetenču

rādītāji”

attīstības centrs
8.

22.
februāris

Rīga

UNESCO

UNESCO LNK tīkla „Stāstu

Latvijas

bibliotēkas” seminārs „Garamantas

Nacionālā

dzimtajā valodā un dzimtajos dialektos”
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komisija
9.

10. marts

Rīga

UNESCO

Izglītojošs pasākums „Mediju un

Latvijas

informācijas pratība ilgtspējīgai

Nacionālā

attīstībai - no koncepta līdz praksei”

1

3

1

8

1

3

1

4

1

8

3

8

1

20

komisija
10.

22. aprīlis

Rīga

LNB/Latvijas

Konference „Lakstīgalas vārdnīca:

Bērnu un

Vērojumi un vērtējumi Latvijas un

jaunatnes

Polijas bērnu literatūrā un grāmatu

literatūras

mākslā

padome
11.

28. aprīlis

Kuldīga

UNESCO LNK

10.Kurzemes stāstnieku festivāls
(stāstnieku meistarklases)

12

28. maijs

Rīga

LNB

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu
seminārs

13.

26. maijs

Rīga

LNB

Mācību kursi "Bibliotēkas mārketings

Kompetenču

modernā sabiedrībā"

attīstības centrs
14.

16

2. jūnijs

27. jūlijs

Rēzekne

Preiļi

Izglītības un

Profesionālās pilnveides seminārā

attīstības

"Radošums un tā izpausmes darbā ar

centrs"EGO"

bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā"

Preiļu Galvenā

1.Latgales stāstnieku festivāls un

bibliotēka/

"Stāstu bibliotēku" vasaras skola

UNESCO LNK
17.

16.sept.

Rīga

BIS ALISE

Lietotāju apkalpošana sistēmā ALISE

2

6

18.

22.-23.

Rīga

Latvijas

Bibliotēku Novadpētniecības

1

8

Nacionālā

konference

1

4

7

8

ES informācijas sniedzēju forums

1

6

Mācību kursi "Sociālie mediji

1

6

1

12

4

5

sept.

bibliotēka/Rīgas
Centrālā
bibliotēka
19.

18.

Rīga

LNB

seminārs

oktobris
20.

4.nov.

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu

Rēzekne

BIS ALISE

Mācību kursi „BIS ALISE - palīgs
bibliotēkas darba pārvaldībā”

21.

9. nov.

Rīga

LR Ārlietu
ministrija

22.

16.nov.

Rīga

LNB

bibliotēkas tēla veidošanā"
23.

24.

Nov.

25.nov.

Rīga
Rēzekne

Latgolys

Jauniešu apmācības programma

Studentu centrs

"Atzolys"

Rēzeknes

Akadēmiskā konference ”Lasītprasme:
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Tehnoloģiju

viecināšana, problēmas risinājumi”

akadēmija
25.

25.nov.

Rīga

LNB/UNESCO

Konference „Stāstniecības tradīciju

LNK

pārmantošanaun uzturēšana 21.

2

6

1

5

1

3

1

960

gadsimtā”
26.

29.nov.

Rīga

LNB

Latvijas bibliotēku direktoru rudens

Kompetenču

sanāksme

attīstības centrs
27.

28.

LNB attīstības

Seminārs par bibliotēku statistikas

centrs

aktualitātēm

LNB

Bibliotēku zinības (profesionālā

oktobris,

Kompetenču

kvalifikācija) 960stundu mācību

5.-9.

attīstības centrs

programma

15.dec.

3. -10.

Rīga
Rīga

decembris

2017. gada 1. marts
Rēzeknes pilsētas CB direktore

M. Sproģe
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Pielikumi

54

Pielikums Nr.1.1.Preses publikācija

//Rēzeknes Vēstnesis, 26.11.2016.

55

Pielikums Nr.1.2. Preses publikācija

//Rēzeknes Vēstis, 29.12.2016.

56

Pielikums Nr.1.3. Preses publikācija

//Rēzeknes Vēstis, 10.11.2016.

57

Pielikums Nr.1.4. Preses publikācija

//Rēzeknes Vēstnesis, 14.05.2016.

58

Pielikums Nr.1.5. Preses publikācija

// Rēzeknes Vēstis, 18.05.2016.

59

Pielikums Nr.1.6. Preses publikācija

//Rēzeknes Vēstis, 23.09.2016.

60

Pielikums Nr.2.1. Preses relīzes paraugs
Informācija plašsaziņas līdzekļiem
02.11.2016.
Grāmatu jaunumi 16. novembrī
2016. gada 16. novembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvāja 59
jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.
Zinātnisko rakstu krājums “Gadsimta mijas smiekli” stāsta par to, kāpēc un par ko ir smējušās
sabiedrības dažādos laika posmos. Ko smieklu vēsture var pastāstīt par mums? 19. un 20. gs. mijas literatūra,
teātris un vizuālā māksla atklāj daudz jaunu atbilžu par to. Grāmatā smiekli kļūst par analīzes objektu, meklējot
to filozofisko nozīmi, piedāvājot latviešu, franču un beļģu literatūras, mākslas un teātra smieklu kultūras
analīzi.
Lasītājs var iepazīties ar Barikāžu laika preses relīzēm darbā “Janvāra hronika”. Darbā atspoguļotas
ārzemju publikai paredzētās Latvijas Republikas Augstākās Padomes Preses centra relīzes angļu valodā un to
tiešs tulkojums uz latviešu valodu par 1991. gadu (no janvāra līdz maijam). Preses relīzes sniedz detalizētu
informāciju par dažādiem šo mēnešu notikumiem un valsts vadības pieņemtajiem lēmumiem.
Grāmata “Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929. – 2012.)” ir vairāku autoru kopdarbs, kas tapis ar
“Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” atbalstu. Darbā iekļauti līdzcilvēku atmiņu pieraksti, arhīvu
dokumenti un sprediķu apskati, kā arī analizētas garīgās vērtības, iedziļinoties monsinjora P. Vilcāna
filozofiskajos uzskatos.
Jāņa Riekstiņa monogrāfija “Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940-1990”
apraksta vienu no latviešu tautas grūtajiem periodiem. Darba izveidē autors izmantojis dažādus materiālus no
vairākiem arhīviem un iestādēm, kā arī dažādu vietējo un ārzemju zinātnieku pētījumiem
“Zalta tesmini” ir latgaliešu literāta un autora Raibuo Suņa otrā stāstu grāmata. Tās tīzeris
aplūkojams. 22. septembra intervijā vietnei Lakuga.lv rakstnieks ir teicis: ““Zalta tesmiņūs” ir vaira taidu lītu,
kas ir spieceiguokys par ironeju: sarkasms, cinisms i nihilisms. Vyss tys atīt leidza ar dzeivis pīredzi. Es ironeju
i sarkasmu izmontoju deļtam, ka lobuok jau drusku pasasmīt par dzeivi, nakai rauduot par jū.”
Māra Ruka grāmatā “Spridzinātāji” stāsta par to kā Uzvaras laukums pārtop… . “Kravas automašīnu
simti ar svešiem kareivjiem un čekistiem. Izsūtīšana pļauj daudzus dziesmusvētku dalībniekus, sirmgalvjus,
bērnus, sievas, mātes – nešķirojot. Top genocīda laukums,” tā monogrāfijā tiek raksturots “Pārdaugavas
laukuma ekrāns” 1941. gadā.
Saistošs ir Džordžetas Heieres romāns “Dārgumu medības”, ļaujot lasītājam iztēloties pāris gadsimtu
senu pagātni. Romāns stāsta par Tristramu Šīldu – pēdējo savas dzimtas pārstāvi un viņa māsīcu Jūstasiju de
Vobānu, bez ģimenes palikušu jaunavu, kurai nepieciešama laulību sniegtā drošība.
Romāns “Lidosta” ir par karu ar “labo kaimiņu brāli”, kuram nevajadzēja būt, un par varoņiem, kuri
mira. Autors Sergejs Loiko romānu papildinājis ar melnbaltajām fotogrāfijām, kas spilgti attēlo notikušo,
sniedzot vēl dziļāku reālo notikumu attēlojumu.
Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. decembrī. Uz tikšanos bibliotēkā!
Informāciju sagatavoja
Ruta Suseja,
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas
direktores vietniece
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Pielikums Nr.2.2. Preses relīzes paraugs

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
21.09.2016.
Bibliotēkā – jauns literārais žurnāls
No 2016. gada Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir pieejams jauns literārais žurnāls
„Domuzīme”. Žurnāls savu ceļu pie lasītājiem uzsāka 2015. gadā, galvenā redaktore ir Rudīte Kalpiņa.
Literatūras, publicistikas un vēstures cienītājiem paredzētais žurnāls ir 72 lappuses biezs un iznāk
četras reizes gadā. Lasītavas plauktā šobrīd ir apskatāmi šī gada pirmie divi numuri. Piedāvājam
ieskatu žurnāla 2. laidienā
Žurnāla uzmanības centrā ir nācijas un valsts identitātes jautājumi. Par to apaļā galda diskusijā
“Latvijas valsts – identitātes krīzē?”. Pārdomas par igauņu identitāti lasāmas igauņu autora Valdura Mikitas
esejā “Mikroetnoss”. Latviešu stāstniecību pārstāv prozaiķis Māris Bērziņš, īsprozā iepazīstinot lasītājus ar
jauniem populārā Gūtenmorgena piedzīvojumiem. Ar stāstu debitē Iveta Šimkus, kura līdz šim bijusi zināma kā
dzejniece.
Rubrikā “Latviešu klasiķu īsproza” literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis aicina lasīt spožā noveļu
meistara Anšlava Eglīša stāstu “Uguns pilsēta”, kas rakstīts pēc autora paša pieredzētās Berlīnes degšanas
1945. gadā. Tulkoti rumānietes Anas Blandianas un nigēriešu rakstnieces Čimānandas Ngozi Adiči īsprozas
darbi. Jaunajā žurnālā lasāmas Eduarda Aivara un Guntas Šnipkes dzejas kopas, arī serbu dzejnieka Ivana V.
Laliča (Иван В. Лалић) darbi Arvja Vigula atdzejojumā. Žurnāls iepazīstina arī ar četriem jauniem autoriem,
kuri guvuši atzinību literārajā seminārā “Aicinājums”: Mariju Luīzi Meļķi, Kirilu Ēci, Loti Lārmani un Lauru Alpi.
Numura intervijā “Misija – grāmatniecība” saruna ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un
Baltijas centra pētniecības sektora vadītāju Viesturu Zanderu.
Šajā žurnāla numurā lasāma vēsturnieka Jāņa Šiliņa apcere par vēsturnieka statusu un vietu
sabiedrībā. Publicists un prozaiķis Otto Ozols rakstā “Viena romāna tulkošanas dēkas” aprakstījis pieredzēto
saistībā ar savu darbu tulkošanu svešvalodās.
Unikālas atmiņas par 20. gs. 80. gadu Latviju, kas tolaik vēl atradās padomju okupācijā, speciāli
žurnālam “Domuzīme” uzrakstījis vācu vēsturnieks Detlefs Hennings.Par 19. gs. latviešu rakstnieku, tulkotāju
un pedagogu Ernestu Dinsberģi viņa 200. jubilejas gadā raksta literatūrzinātnieks Pauls Daija . Žurnāls
piedāvā arī tulkotāja un dzejnieka Jāņa Vādoņa eseju “Literatūras tīklos.
Žurnāls “Domuzīme” lasāms arī elektroniski www.las.am un www.fabula.lv.
Gribam atgādināt, ka lasītavas krājumā ir pieejami agrāk iznākušie literārie žurnāli latviešu valodā
“Karogs” (1980-2010), “Avots” (1988-1989) un “Latvju Teksti” (2013-2015). Šos žurnālus izsniedzam arī
lasīšanai uz mājām.
Laipni gaidīti!
Informāciju sagatavoja
Anita Gaidule,
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas
Lasītavas vadītāja
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Pielikums Nr.3.1. Pasākumu pases paraugs
Pasākuma nosaukums: “Franča Trasuna zīmē”
Pasākuma pase
Pasākuma veids

Tematisks pasākums

Pasākuma mērķis

Pieminēt izcilā novadnieka F. Trasuna ieguldījumu
Latgales kultūras attīstībā, iepazīties ar I. Ābeles
romāna “Klūgu mūks” tulkojumu lietuviešu valodā

Pasākuma norises vieta

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas konferenču zāle

Atbildīgā persona

RCB, M. Sproģe

Datums

14.10.2016.

Sākuma un plānotais beigu laiks

17.00.- 19.00.

Pasākuma norises plāns

1.RCB direktores M. Sproģes ievadvārdi.
2.Sabiedriskā darbinieka P. Keiša stāstījums par F.
3.Trasuna dzīves ceļu un atstāto mantojumu.
4.LKCI vadītāja J. Elkšņa informācija par Latgales
Kultūras centra izdevniecības izdotajiem F. Trasuna
darbiem.
5.Dzejnieces A. Rancānes (I. Ābeles romāna “Klūgu
mūks”

redaktores”)

pārdomas

par

F.

Trasuna

ieguldījumu un lomu Latgales kultūrtelpā.
6.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dr. philol. I.
Šuplinskas stāstījums par latgalistiku digitālajā vidē.
7.Lietuviešu rakstnieka, tulkotāja un bibliotekāra
Edmunda Untuļa stāstījums par I. Ābeles
“Klūgu mūks” tulkošanas procesu.
8. Neformālas sarunas pie tējas.
Pasākuma mērķauditorija

Pieaugušie

Pasākuma apmeklētāju skaits

31

Publiskā izpildījuma programma
(pasākumiem, kuru norises vieta ir bibliotēka).
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romāna

Pielikums Nr.3.2. Pasākumu pases paraugs

Pasākuma nosaukums: Bibliotēka. Jaunieši. Nākotne
Pasākuma pase
Pasākuma veids

Bibliotekārā stunda

Pasākuma mērķis

Iepazīt bibliotēkas krājumu, bibliotēkas funkcijas
šodien un padomāt, kādu bibliotēku vēlētos nākotnē.

Pasākuma norises vieta

Rēzeknes 2.bibliotēka

Atbildīgā persona

Zenta Ruskule

Datums

28. septembris

Sākuma un plānotais beigu laiks

10.00-11.00

Pasākuma norises plāns

1. Iepazīšanās ar bibliotēku, tās vēsturi.
2.Bibliotēkas funkcijas mūsdienu sabiedrībā
3.Iepazīties ar bibliotēkas mājas lapu un elektroniskā
kataloga iespējas.
4. Jautājumi un atbildes par grāmatām un bibliotēku
(kādas grāmatas patīk, pasaules bibliotēkas, interesanti
fakti par grāmatām un bibliotēkām)
5. Jauniešu darbs grupās (kādu vēlētos nākotnes
bibliotēku).
6. Projekta ‘’Nākotnes bibliotēka’’ prezentācija.

Pasākuma mērķauditorija

Rēzeknes 5. vidusskolas 7.a klase

Pasākuma apmeklētāju skaits

17

Publiskā

izpildījuma

programma

(pasākumiem, kuru norises vieta ir bibliotēka)
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Pielikums Nr.3.3. Pasākumu pases paraugs
Pasākuma nosaukums: „Profesija - bibliotekārs”
Pasākuma pase
Pasākuma veids

Tematiska rīta stunda

Pasākuma mērķis

Mūsdienu

bibliotēkas

un

bibliotekāra

profesijas

popularizēšana
Pasākuma norises vieta

Bērnu bibliotēkas pasākumu telpa, abonements un lasītava

Atbildīgā persona

T.Deičmane

Datums

12.10.2016.

Sākuma un plānotais beigu laiks

10.30-11.30.
1. Pasākuma

Pasākuma norises plāns

dalībnieku

sagaidīšana

un

īsa

iepazīstināšana ar bibliotēkas abonementu, lasītavu
un grāmatu izvietojumu plauktos.
2. (T. Deičmane).
3. Iepazīšanās

ar

bērnu

bibliotēkas

lietošanas

noteikumiem un pārruna par saudzīgu attieksmi pret
grāmatām (T. Deičmane).
4. Iepazīšanās ar grāmatām izstādē „Profesijas”.
5. Stāstījums par bibliotekāra profesiju (T. Deičmane);
6. Prezentācija “Bērnu bibliotēka 2015. gadā” (T.
Deičmane).
7. Pārruna par bibliotekāra darba ikdienu senāk un
tagad: atbildes uz jautājumiem (T. Deičmane).
8. Filmas “Zaļais punkts aicina’’ skatīšanās. SIA “Zaļā
josta” vides izglītības filma „Papīra ceļš”;
9. Fotografēšanās

Karjeras

nedēļā

pie

izstādes

„Profesijas”.
PII “Bitīte” sagatavošanas grupa, pirmsskolas skolotāja

Pasākuma mērķauditorija

Tatjana Laganovska, sporta skolotāja Irina Golovinska, 17
bērni, 2 pieaugušie
Publiskā

izpildījuma

(pasākumiem,

kuru

programma Papīra ceļš:[Vides izglītības filma]// SIA „Zaļā josta”, 2007.

norises

vieta

ir http://ejuz.lv/5ni

bibliotēka)
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Pielikums Nr.3.4. Pasākumu pases paraugs
Pasākuma nosaukums: Literāra orientēšanās spēle
„Poētisks piedzīvojums Raiņa parkā”
Pasākuma pase
Pasākuma veids

Tematisks pasākums - literāra orientēšanās spēle

Pasākuma mērķis

Rosināt pusaudžu interesi par dzeju un Jāņa Raiņa daiļradi

Pasākuma norises vieta

Rēzeknes bērnu bibliotēka un Jāņa Raiņa Kultūras un atpūtas
parks

Atbildīgā persona

V. Grišina

Datums

14.09.2016.

Sākuma un plānotais beigu laiks

13.30 – 15.30

Pasākuma norises plāns

1. Pasākuma dalībnieku sagaidīšana (L. Leiņa);
2. Uzruna

literārās

piedzīvojums

orientēšanās
Raiņa

spēles

parkā”

„Poētisks

dalībniekiem

(V. Grišina);
3. „Zirņa bērni”: katrai komandai jāveido radošo
vizītkarti (L. Leiņa);
4. J. Raiņa aforisms: visai komandai kopā izteiksmīgi
jālasa aforismu (V. Grišina);
5. Poētiska iepazīšanās: katrai komandai jāatrod J.
Raiņa dzejoli, kurš vislabāk raksturo komandas
attieksmi pret dzejnieka daiļradi (L. Leiņa);
6. Dzeja uz asfalta: ar krītu uz parka trotuāra jāuzraksta
komandas mīļāko J. Raiņa dzejoli (V. Grišina);
7. Dzejas stafete: jāizlasa J. Raiņa dzejoli “Jānīts zaķu
medībās”, jāsadala lomas un jāpiedalās dzejas stafetē
(V. Grišina, L. Leiņa);
8. J. Raiņa mīklas: jāatrod grāmatā dzejoli “Mīkla” un
jāatmin (V. Grišina);
9. Ziepju burbuļi: jāatrod dzejoli “Ziepju burbulis” un,
izmantojot ziepju burbuļus, komandai radoši dzejoli
jāattēlo (V. Grišina);
10. Gadalaiki: aploksnē atrodamo strēmelēs sagriezto J.
Raiņa dzejoli „Gadalaiki” jāsakārto pareizā secībā
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(V. Grišina);
11. Īpašais ciemiņš/slepenais viesis: pēc īpašām pazīmēm
jāatrod ciemiņu – literātu radošās kopas „Latgales
ūdensrozes” dalībnieci

Ingu Kaļvu un radoši

jāsasveicinās (pasākuma dalībnieki)
12. Diskusija par dzeju un dzejnieka misiju (I. Kaļva);
13. Tikšanās pie J. Raiņa pieminekļa: jāatrod krājumos
J. Raiņa dzejoli ,,Vecītis un ābelītes”, izteiksmīgi
jānolasa pie pieminekļa (pasākuma dalībnieki);
14. Diskusija par šodienas ieguldījumu nākotnes mērķu
sasniegšanai (L. Leiņa);
15. Dzejas rakstīšana: jāsacer dzejas četrrindi (pasākuma
dalībnieki);
16. Fotografēšana (L. Leiņa, A. Bondars);
17. Pasākuma noslēgums (V. Grišina).
Pasākuma mērķauditorija

31

Pasākuma apmeklētāju skaits

31 dalībnieks (24 bērni un jaunieši, 7 pieaugušie)

Publiskā

izpildījuma

programma Rainis, Jānis, 1865-1929.

Dzejoļi bērniem / Rainis;

(pasākumiem, kuru norises vieta ir māksliniece Agija Staka; sakārtoja Gundega Sēja. - Rīga:
bibliotēka)

Zvaigzne ABC, [2010]. - 54, [3] lpp.: il. - XII.
ISBN 9789984372631.
Rainis, Jānis, 1865-1929. Ko pauda cīrulītis: dzejoļu izlase /
J.Rainis; sast. I.Lasmanis; māksl. J.Pīgoznis. - Rīga: Liesma,
1977. - 48 lpp.: il.
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Pielikums Nr.4. RCB kopkrājuma attīstības koncepcija (2016.-2020.)
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