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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums  

 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – RCB) ir informācijas, 

izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Rēzeknes 

reģiona iedzīvotājiem un viesiem. RCB ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibināta 

iestāde, kas darbojas Rēzeknes Domes Kultūras pārvaldes pakļautībā kā tās patstāvīga 

struktūrvienība. 

Par savu misiju RCB uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības 

veidošanā, reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. 

RCB galvenais uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus 

bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un 

informācijas sistēmu pieejamību. 

2007.gadā RCB akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā, bet 2008.gadā 

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

akreditācija un tām piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

RCB ir administratīvais, saimnieciskais, metodiskais, profesionālās vadības un 

SBA centrs divām filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkai un Rēzeknes 

pilsētas 2.bibliotēkai. 

RCB funkcijas un uzdevumi: nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro 

apkalpošanu; nodrošināt pašvaldības bibliotēku uzturēšanu un apsaimniekošanu; 

pārraudzīt un koordinēt filiālbibliotēku darbu; organizēt RCB kopkrājuma 

komplektēšanu, uzturēšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu; veikt 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi; veidot un uzturēt reģionālo kopkatalogu, vienotās 

datu bāzes; organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus; 

veikt reģiona depozītbibliotēkas un starpbibliotēku abonementa (SBA) centra 

funkcijas; uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par 

bibliotēku darbu pilsētā; veikt bibliotekārā darba plānošanu, izstrādāt bibliotēku 

attīstības programmas; nodrošināt un organizēt bibliotēku savstarpējo sadarbību; 

organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības pasākumus; sniegt 

metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona bibliotēkām; nodrošināt iespēju izmantot 

bibliotēku pakalpojumus visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, 

veselības stāvokļa, dzīvesvietas, kā arī rūpēties par atbilstošu bibliotēkas aprīkojumu 

personām ar īpašām vajadzībām; regulāri iesniegt pārskatus par savu darbību 
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Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldei un citām institūcijām; nodrošināt 

publisku pieejamību bibliotēkas darbības pārskatam. 

Tālākā RCB darbības pilnveides procesā ietilpst virtuālās bibliotēkas attīstība, 

jaunu bibliotekāro pakalpojumu ieviešana, sadarbība ar skolām, jauniešu centriem, 

rūpējoties par sabiedrības mūžizglītību un integrāciju, kā arī par lasīšanas veicināšanu, 

literatūras popularizēšanu un kultūras pasākumu pieejamību. 

Lai nodrošinātu novadpētniecības funkcijas realizāciju, tiek plānoti pilsētas 

bibliotēku vēstures un darbības pētījumi un publikāciju sagatavošana. Lai sekmētu un 

uzlabotu RCB darbību un pakalpojumus, tiek plānota lasītāju interešu un vajadzību 

izpēte. 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā pavisam reģistrēti 8072 lietotāji (CB – 

4700, Bērnu bibliotēkā – 1953, 2.bibliotēkā – 1419). 721 persona izmanto vairāku 

pilsētas bibliotēku pakalpojumus, visbiežāk - Centrālās bibliotēkas un kādas no 

filiālēm. Bibliotēku pakalpojumus bez ierobežojumiem izmanto 5038 Rēzeknes 

pilsētas iedzīvotāji (tas ir 14% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita), Rēzeknes un Viļānu 

novadu iedzīvotāji (1479), kā arī, atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, citu 

Latvijas reģionu iedzīvotāji un ārvalstnieki. Salīdzinot ar 2009.gadu, bibliotēkas 

lietotāju kopskaits samazinājies par 3% . 

RCB kopējais apmeklējumu skaits 2010.gadā - 191694 (CB – 140535, Bērnu 

bibliotēkā – 29730, 2.bibliotēkā – 21429). Salīdzinot ar 2009.gadu, kopējais pilsētas 

publisko bibliotēku apmeklējumu skaits palielinājies par 10%, kaut arī Bērnu 

bibliotēkā tas ir samazinājies par 20% un 2.bibliotēkā – par 5%. Apmeklējumu skaita 

kopējais pieaugums izskaidrojams ar bibliotēkas attālināto (virtuālo) apmeklējumu 

skaita palielināšanos. RCB virtuālo (bibliotēkas interneta vietnes) apmeklējumu 

kopskaits 2010.gadā – 71767, tas ir par 69% vairāk nekā 2009.gadā. 

 Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 30 reizes 

gadā (ieskaitot virtuālos apmeklējumus), 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas lietotāju 

vidējais apmeklējums gadā - 15 reizes. 

RCB kopējais izsniegumu skaits 2010.gadā - 265997 (CB – 148808, Bērnu 

bibliotēkā – 58166, 2.bibliotēkā – 59023). Salīdzinot ar 2009.gadu, kopējais 

bibliotēkas izsniegumu skaits samazinājies par 4%. 

Viens no galvenajiem iemesliem bibliotekārā darba pamatrādītāju 

samazinājumam ir tas, ka līdz ar pašvaldības noteikto saīsināto darba laiku 
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bibliotekāriem (ekonomiskās krīzes situācijas risinājums) ir nācies saīsināt arī 

lietotāju apkalpošanas laiku visās pašvaldības bibliotēkās.  

RCB kopkrājums, noslēdzot 2010.gadu - 88889 dokumenti (CB – 49947, 

Bērnu bibliotēkā – 17716, 2.bibliotēkā – 21226). Salīdzinot ar 2009.gadu, kopkrājums 

palielinājies par 1,8%. Kopkrājuma pieauguma galvenais iemesls – SIA „Rēzeknes 

Veselības aprūpes centrs” bibliotēkas (bijušās Medicīnas Zinātniskās bibliotēkas 

Rēzeknes filiāles) – krājuma pārņemšana RCB īpašumā sakarā ar augstāk minētās 

bibliotēkas reorganizāciju par RCB specializēto ārējās apkalpošanas punktu. 

 Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas lietotāju 2010.gadā: 

Centrālajā bibliotēkā – 10, 2.bibliotēkā - 15, Bērnu bibliotēkā - 9 vienības. Vidējais 

izsniegums uz 1 bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 32, 2.bibliotēkā – 41, 

Bērnu bibliotēkā – 30 vienības. 

Kopš 2001.gada RCB pielieto bibliotēkas informācijas sistēmu ALISE, kurā 

tiek veidoti un uzturēti: Elektroniskais katalogs, Analītikas datu bāze, 

Novadpētniecības datu bāze. RCB veidotās datu bāzes pieejamas internetā. 

Lietotāju reģistrācija un apkalpošana gan Centrālajā bibliotēkā, gan filiālēs 

norit automatizēti. Bibliotēkās tiek izmantots attālinātās rezervēšanas modulis. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Galvenais uzdevums 2010.gadā - Centrālās bibliotēkas kopkrājuma tālāka 

rekataloģizācija. Noslēdzot 2010.gadu, elektroniskajā katalogā ievadīti dati par 

aptuveni 60600 vienībām, tas ir 68% no RCB kopkrājuma. 

2010.gadā sekmīgi turpinājusies Rēzeknes pilsētas pašvaldības bibliotēku un 

Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēku krājumu kopkataloga veidošana. 

KAN darbinieces V.Zvīdriņa un R.Elksne pastāvīgi veic metodisko darbu ar 

Rēzeknes reģiona skolu un pagastu bibliotekāriem, apmācot tos darbam ar 

elektronisko kopkatalogu. 2010.gadā Rēzeknes pilsētas 10 mācību iestādes un 1 

Rēzeknes novada vidusskola ir uzsākušas krājuma ievadīšanu elektroniskajā katalogā 

(rekataloģizācija un jaunieguvumi).  

2010.gadā notikušas divas Krājuma komplektēšanas padomes sapulces, kurās 

analizēts KAN darbs un izvirzīti uzdevumi tālākai krājumu komplektēšanai, kā arī 

analizēts bibliotēku krājumu kvalitatīvais saturs. 
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Rēzeknes pilsētas CB kopkrājums uz 01.01.2011. ir 88887 eksemplāri dažādu 

informācijas nesēju. Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (57%), krievu 

valodā (39%), citās svešvalodās (4%). 2010.gadā RCB kopkrājums papildināts par 

8257 eksemplāriem (t.s. 3151 žurnālu eksemplārs). 

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par SIA „Rēzeknes 

Veselības aprūpes centrs” bibliotēkas krājuma nodošanu pilsētas centrālajai 

bibliotēkai, 2010.gadā ir izveidots RCB specializētais ārējās apkalpošanas punkts 

(Medicīnas bibliotēka) ar patstāvīgu grāmatu krājumu, kas atspoguļots elektroniskajā 

kopkatalogā. Sakarā ar šī krājuma pārņemšanu centrālās bibliotēkas īpašumā jūtami 

izmainījušās krājumu pieauguma procentuālās attiecības: no visiem 2010.gada 

jaunieguvumiem CB krājumā ienākuši 74%, bet 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas 

krājumā attiecīgi - tikai 15% un 11%.     

RCB krājuma kustība 2010.gadā 

Krājums 

2010.g.sākumā 

 

Ienācis 

 

Izslēgts 

Krājums  

2010.g. beigās 

 

 

Bibliotēka Eks. % no 

kopkr 

Eks. % no 

jaunieg 

Eks. % no 

 b-kas krājuma 

Eks. % no 

kopkr 

CB 47965 55 6152 74 4172 9 49947 56 

2.bibliotēka 21425 24 1211 15 1410 7 21226 24 

Bērnu b-ka 17957 21 894 11 1135 6 17716 20 

Kopkrājums 87347  8257  6717 8 88887  

    RCB kopkrājums 2010.gadā pieaudzis par 1,8% (reālos skaitļos pieaugums ir tikai 

CB krājumam, filiālbibliotēku krājumi ir samazinājušies). 

2010. g. jaunieguvumu tematiskais sadalījums  

Nozaru literatūra Daiļliteratūra Bērnu literatūra  

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

Centrālā bibliotēka 4622 75 1507 23,6 23 0,4 

2. bibliotēka 667 55 379 31 165 14 

Bērnu bibliotēka 412 46 149 17 333 37 

Kopkrājums 5701 69 2035 25 521 6 

   Lielais nozaru literatūras īpatsvars jaunieguvumu vidū izskaidrojams ar specializētā 

ārējās apkalpošanas punkta (Medicīnas bibliotēka) izveidi uz reorganizētās SIA 

„Rēzeknes Veselības aprūpes centrs” bibliotēkas bāzes.  
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2010.g. jaunieguvumu sadalījums pa valodām 

 Latviešu val. Krievu val. Citās svešvalodās 

  

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

Centrālā bibliotēka 3683 60 2404 39 65 1 

2. bibliotēka 703 58 505 41,8 3 0,2 

Bērnu bibliotēka 622 70 272 30 0 0 

Kopkrājums 5008 61 3181 38 68 1 

Ņemot vērā reģiona iedzīvotāju nacionālo sastāvu, šāds jaunieguvumu 

procentuālais sadalījums pa valodām uzskatāms par optimālu. 

Ienākušās grāmatas ir gan pirktas, gan dāvinātas. 2010.gadā saņemti 

dāvinājumi no 64 privātpersonām un 18 organizācijām. Pastāvīgo dāvinātāju vidū ir 

Latgales Kultūras centra izdevniecība, SIA „Latgales Druka” un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliotēku dienests. 

Jauno grāmatu iepirkumi galvenokārt tiek veikti grāmatu bāzē „Latvijas 

Grāmata”, veikalos „Liesma” un „Avots”, pie IK „VIRJA”, SIA „Janus” (SIA 

„Latvijas Grāmata” un „Janus” grāmatas iepērkam elektroniskā veidā). Regulāri tiek 

izmantoti izdevniecību izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi. 

Jaunas grāmatas un žurnāli saņemti arī Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajās bibliotēkās” 

ietvaros. Lai piedalītos Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmā „Bērnu 

žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”, par budžeta līdzekļiem iepirktas visas 

programmā paredzētās grāmatas  

            

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

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

2.bibliotēkā) reģistrēto lietotāju kopskaits – 8072 (721 persona vienlaicīgi reģistrēta 

vairākās pilsētas bibliotēkās).  

Lietotāju apkalpošana bibliotēkās notiek atbilstoši RCB lietošanas 

noteikumiem, kuru pēdējā redakcija apstiprināta Rēzeknes pilsētas domes Kultūras 

pārvaldē 2008.gada 25.janvārī. Rēzeknes pilsētas bibliotēku pakalpojumi vienādi 

pieejami gan Rēzeknes pilsētas, gan reģiona iedzīvotājiem un, atbilstoši bibliotēku 

izmantošanas noteikumiem, arī citu reģionu iedzīvotājiem. 
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Visplašāk pārstāvētās bibliotēkas lietotāju kategorijas ir: skolēni – 38%, 

nodarbinātie – 23%, bezdarbnieki – 14% un studenti – 14% no unikāli reģistrēto 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (tai skaitā filiālbibliotēku) lietotāju skaita. 

2010.gadā RCB lietotājiem ir bijuši pieejami 88889 eksemplāri dažādu 

informācijas nesēju, t.sk. 213 žurnālu un laikrakstu nosaukumi latviešu, krievu un 

vācu valodās, kā arī 73 elektroniskie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja šādām 

tiešsaistes datu bāzēm: Rubricon, Letonika, LURSOFT (filiālēs – LURSOFT 

„Laikrakstu bibliotēka”), Nozare.lv (tikai CB). 

2010.gada galvenie RCB darba virzieni: lietotāju bibliotekārā apkalpošana, 

grāmatu kopkrājuma rekataloģizācija un darbs pie CB veidotajām datu bāzēm, darbs 

ar krājumu, novadpētniecības darbs, reģiona bibliotēku publicitātes nodrošināšana un 

darbinieku tālākizglītība. 

RCB lietotājiem ik dienas ir pieejami 27 datori ar interneta pieslēgumu 

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

nodrošināta iespēja izmantot bezvadu internetu. Centrālajā bibliotēkā ir iespējams 

izmantot specializēto datortehniku vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas. Visās 

bibliotēkās ir multifunkcionālās iekārtas, kas nodrošina kopēšanas un skenēšanas 

pakalpojumus. 

Lai attīstītu bibliotēku lietotāju informācijpratību, RCB tiek rīkotas 

ekskursijas, bibliotekārās stundas un individuālās konsultācijas, kuru gaitā tiek 

apgūtas iemaņas orientēties bibliotēkas krājumā, meklēt informāciju elektroniskajā 

katalogā, internetā, elektroniskajās datubāzēs, uzziņu literatūrā. 

Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā 

iepriekšējos gados, aktīvi izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi. 

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

2010.gadā autorizācijas dati piešķirti un atjaunoti 69 lasītājiem. 

Joprojām ir aktuāla problēma ar lasītājiem, kuri laikus nenodod grāmatas. 

RCB parādnieki tiek informēti pa telefonu, tiek sūtītas rakstveida atgādinājuma 

vēstules, plaši tiek izmantota saziņa pa elektronisko pastu, komunikācija sociālajos 

portālos un Lattelecom pakalpojums – SMS apziņošana, jeb mobilais mārketings 

(2010.gadā šādi izsūtītas 2686 īsziņas).  

2010.gadā Bibliotēku nedēļas laikā izsludināta papildus akcija „Atlaide 

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

iegūsti”, kas parasti tiek rīkota decembrī, ir bijusi pagarināta līdz pareizticīgo 
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Ziemassvētkiem (janvārī). Šajā laikā aizmāršīgajiem lasītājiem ir iespēja nodot 

grāmatas, kā arī atjaunot agrāk slēgto mājas abonementu, nemaksājot soda naudu. 

Informācija par to tiek ievietota RCB mājas lapā, interneta portālos www.rezekne.lv  

un www.publika.lv, vietējos laikrakstos, kā arī izskan „Latgales Radio” ziņās. 

2010.gadā akciju piedāvāto iespēju ir izmantojis 101 Centrālās bibliotēkas lasītājs un 

58 – 2.bibliotēkas lasītāji. 

2010.gadā CB un filiālbibliotēkās ir rīkoti dažādi pasākumi. Īpaša uzmanība 

pievērsta lietotāju apkalpošanas uzlabošanai un lasīšanas popularizēšanai. RCB 

kopkrājuma popularizēšanai 2010.gadā sagatavotas 373 izstādes, no tām Centrālajā 

bibliotēkā - 148, Bērnu bibliotēkā – 106, 2.bibliotēkā - 119. Jaunieguvumu izstādes 

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

Centrālās bibliotēkas abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas šādas 

izstādes: „2009.gadā izdotās grāmatas”, „Ak, sievietes! Vājais un viltīgais 

radījums!..”, „Psiholoģijas pasaule”, „Apgāda „Zvaigzne ABC izdotās grāmatas”, 

„Ceļotprieks”, 2.bibliotēkas lasītāju interesi visvairāk piesaistījušas izstādes - „Labie 

mājas gariņi”(par telpaugiem), „Mēs nākam no bērnības”, „Ak, šīs Annas!” (par 

Latvijas pazīstamākajām Annām), „Ķirbis - pasaules lielākā oga”, „Mūsu bibliotēkai- 

45” (ar bibliotēkas vēsturi saistīti materiāli). 

CB lasītavā rīkotās izstādes ir apvienotas piecos izstāžu ciklos. Veidojot 

izstādes, lasītava par vienu no galvenajiem uzdevumiem uzskata Latgales novada 

vēstures un kultūras mantojums popularizēšanu. Jau 17 gadus turpinās plašākais 

izstāžu cikls "Latgale un latgalieši". 2010.gadā cikla ietvaros sadarbībā ar 

novadpētniecības speciālistiem izveidotas 33 izstādes. Īpaši saistošas un lasītāju 

interesi raisošas ir bijušas Rēzeknes pilsētas svētkiem sagatavotās izstādes: „Rēzekne 

mākslā”, „Rēzekne dzejā”, „Rēzekne fotogrāfijās”, „Rēzekne literatūrā”. Interesanti 

materiāli lasītāju uzmanībai piedāvāti mūsu novadniekiem - jubilāriem veltītajās 

izstādēs: „Rakstniecei Naaizmērstulei - 120”, „Kardinālam J.Pujatam - 80”, 

„Ķeramiķim P.Ušpelim - 60”, „Dzejniekam un māksliniekam A.Kūkojam - 70”. Par 

tradicionālu lasītavā ir kļuvis izstāžu cikls „Latviešu gads, gadskārta un godi”, kurš 

gada laikā piedāvā materiālus par Ziemassvētkiem, Lieldienām, Jāņiem, Mārtiņiem un 

Miķeldienu. 

Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2010.gadā – kvalitatīvas un 

pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Pilnveidojot automatizācijas 
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procesus un paaugstinot personāla kvalifikāciju, ir paplašinājusies elektronisko 

resursu izmantojamība. 

          2010.gadā ir turpinājusies RCB elektronisko datu bāzu veidošana. Izveidoto 

ierakstu kopskaits gada beigās: elektroniskajā katalogā – 60422, analītikas datu bāzē – 

58617, novadpētniecības materiālu datu bāzē – 38646. 

Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā. 

2010.gadā kopkataloga veidošanā ir iesaistījušās 15 Rēzeknes novada pagastu 

bibliotēkas, Viļānu pilsētas bibliotēka, 9 reģiona vispārizglītojošo skolu bibliotēkas, 

kā arī Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas bibliotēka un Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskolas bibliotēka,. Šo bibliotēku darbiniekiem 2010.gadā sniegtas 86 

konsultācijas ar kopkataloga veidošanu saistītos jautājumos.  

Ar Centrālās bibliotēkas, 2.bibliotēkas, Bērnu bibliotēkas krājumu 

jaunieguvumiem var iepazīties Rēzeknes CB mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv, 

e-kataloga sadaļā „Jaunumi”, kā arī bibliotēkās rīkotajās „Jauno grāmatu dienās”, 

izdevumu apskati tiek publicēti vietējā presē. 

Bibliotekārajā darbā tiek izmantota e-informācija par LNB Bibliotēkzinātnes 

un informācijas zinātnes lasītavas (Z lasītavas) jaunieguvumiem, kas regulāri tiek 

saņemta no LNB Bibliotēku attīstības institūta. RCB ES informācijas punkts aktīvi 

sadarbojas ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību un citām institūcijām. 

2010.gadā RCB pavisam sniegtas 11840 uzziņas (CB – 9383), 315 no tām ir 

bijušas novadpētnieciska rakstura uzziņas (CB – 210). Sagatavotas plaša apjoma 

bibliogrāfiskās uzziņas par Rēzeknes pilsētas pieminekļiem, Latgalē iznākušajām 

grāmatām un preses izdevumiem pēdējo 20 gadu laikā. 

Žurnālisti un bibliotēkas darbinieki sagatavojuši 66 publikācijas vietējā presē: 

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

„Vietējā”, „Panorama Rezekne”, kā arī bibliotēkas mājas lapā 

www.rezeknesbibliotēka.lv. Informācija par bibliotēku 2010.gadā sniegta portāliem 

www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv, www.publika.lv, ir publicēti raksti žurnālā 

„Bibliotēku pasaule”. Informācija par aktualitātēm ir atrodama bibliotēkas profilā 

sociālajā tīklā Twitter.  Ir sniegtas intervijas Latgales Reģionālajai televīzijai un 

Sanktpēterburgas televīzijas (TV100) žurnālistiem. 

Publikācijās tiek atspoguļota informācija par bibliotēkas darbību, 

pasākumiem, par jaunumiem un novadpētniecības darbu, bibliotēkas projektiem, par 
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Latgales vēsturi un novadniekiem (piemēram, „Grāmatu jaunumi”, „Mana pirmā 

grāmata…” , „Svētki autoriem un lasītājiem” u.c.). 

Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā CB 2010.gadā rīkotas konsultācijas, 

notikušas 7 ekskursijas: Rēzeknes 2., 4., 6.vidusskolas un Rēzeknes ģimnāzijas 

skolēniem. Ekskursijas – bibliotekārās stundas regulāri tiek rīkotas arī Bērnu 

bibliotēkā un pilsētas 2.bibliotēkā.  

Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantojis 21 lasītājs. Ļoti aktīvi SBA 

pakalpojumus izmanto Rēzeknes Augstskolas studenti.  

Izpildīti 57 pieprasījumi no 64. Pieprasījumu sadalījums pa valodām: latviešu 

valodā - 21, krievu valodā - 43. Novadpētnieciska rakstura - 3 pieprasījumi. Atteikts 7 

gadījumos, jo dokuments pieejams tikai LNB lasītavā. Pieprasījumu izpildē tiek 

pielietotas mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas meklēšanas un 

piegādes metodes. SBA pieprasījumu skaita samazināšanos varētu izskaidrot ar to, ka 

bibliotēkas fonds ir papildinājies ar jaunām nozaru grāmatām. Tā kā SBA 

pakalpojumi ir par maksu, tad arī šis apstāklis varētu būt kā viens no iemesliem 

pieprasījumu skaita samazināšanai. Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēkām SBA kārtā 

no RCB izsniegtas 35 grāmatas. 

Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp CB un filiālēm. Šādā veidā 

CB no filiālēm saņemtas 28 grāmatas, savukārt filiālēm no CB izsniegtas 26 grāmatas. 

Uzziņu informācijas darbs tiek veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan 

elektroniskos informācijas avotus. Sniegto uzziņu skaitam ir tendence samazināties. 

Tas izskaidrojams ar to, ka bibliotēkas lietotāji attīstījuši savas prasmes informācijas 

meklēšanā, īpaši internetā. Palielinās bibliotekāra kā starpnieka loma informācijas 

meklēšanā, atlasē, sagatavošanā. Saīsinātais bibliotēkas darba laiks arī ir ietekmējis 

uzziņu skaita samazināšanos. 

2010.gada 4.janvārī SIA „Rēzeknes Veselības aprūpes centrs” telpās atvērts 

RCB specializētais ārējās apkalpošanas punkts (Medicīnas bibliotēka). Punkts ir tieši 

pakļauts CB administrācijai. Tā pamatuzdevums ir veikt reģiona medicīnas darbinieku 

un medicīnas mācību iestāžu studentu nestacionāro bibliotekāro apkalpošanu, 

izmantojot struktūrvienības krājumus un citus iespējamos informācijas avotus. 

2010.gada janvārī uzsākts darbs pie krājuma uzskaites un pārklasificēšanas atbilstoši 

UDK klasifikācijai, kā arī kataloģizācijas, ievadot datus par krājumu (arī periodiku) 

elektroniskajā kopkatalogā. Struktūrvienības krājumu pārsvarā veido medicīniska 

satura literatūra. 
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Krājuma pārskats par laika periodu no 04.01.2010 līdz 01.01.2011 

Kopskaits Nozares Daiļlit. Latv.val. Krievu 

val. 

Latgaliešu 

val. 

Angļu 

val. 

Vācu 

val. 

2340 2337 2 1008 1303 6 22 1 

Medicīnas bibliotēka strādā divas dienas nedēļā pa 5 stundām dienā, gada 

laikā - 98 darba dienas. To galvenokārt apmeklē studenti (61), kas mācās LU 

P.Stradiņa medicīnas koledžas filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī mediķi, kuriem 

jau ir savas ārstu prakses, bet kuri vēlas celt savu kvalifikācijas līmeni, turpinot 

studijas. Lasītāju kopskaits – 176, apmeklējumu skaits – 1158, izsniegums – 2532. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas skolu valdes datiem 2010.gadā Rēzeknē 

reģistrēti 4402 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkā 

2010.gadā reģistrējušies 1953 lietotāji, tajā skaitā līdz 18.g.v. - 1592, pilsētas 

2.bibliotēkas bērnu nodaļā - 608, Centrālajā bibliotēkā - 409. Lietotāju kopskaits 

vecumā līdz 18 gadiem Rēzeknes CB – 2609. Bibliotekārais aptvērums 59%. 

Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkā 2010.gadā - 29730, pilsētas 2. 

bibliotēkas bērnu nodaļā - 6865, Centrālās bibliotēkas abonementu bērni apmeklējuši 

3029 reizes. Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši 39624 reizes. Bērnu 

bibliotēkā viena lasītāja vidējais apmeklējumu skaits gadā - 15,2. 

Izsniegums Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkā 2010.gadā - 58166, pilsētas 

2.bibliotēkas bērnu nodaļā - 13465. Centrālās bibliotēkas abonementā bērniem 

izsniegtas 3278 grāmatas. Kopā izsniegums Rēzeknes bērniem 2010.gadā 74909. 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā - 28.7. 

Bērnu bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 2008. gads 2009. gads          2010.gads Kopējā 
dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 1879 1991 1953 mainīga 

Izsniegums 65922 64308 58166 negatīva 

Apmeklējumu 
skaits 

36729 36932 29730 mainīga 

 

Salīdzinājumā ar 2009.gadu, skaitliskie rādītāji samazinājušies, jo visu 2010.gadu 

bibliotēka strādājusi nepilnu darba nedēļu. 
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2010.gadā Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas krājums papildinājies ar 894 

iespiedvienībām, tajā skaitā saņemtas 446 jaunas grāmatas. Lielākā krājuma daļa 

papildināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Dāvinājumā no privātpersonām un 

organizācijām saņemtas 97 grāmatas un 1 elektroniskais informācijas nesējs. Lasītāju 

dāvinātās grāmatas izmantotas, lai aizvietotu nolietotos grāmatu eksemplārus, kā arī 

papildinātu novadpētniecības literatūras klāstu. KKF mērķprogrammas ”Jaunu 

grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ietvaros Rēzeknes 

pilsētas Bērnu bibliotēkas krājumā ienākušas 3 grāmatas. Bērnu bibliotēka 2010.gadā 

abonējusi 25 žurnālus un 5 laikrakstus latviešu valodā un svešvalodās. 2010.gadā no 

krājuma izslēgtas 537 grāmatas un 598 žurnāli, kuru glabāšanas termiņš beidzies. 

Turpinās grāmatu krājuma rekataloģizācija. 

2010.gada beigās Bērnu bibliotēkas krājumā ir bijuši 17716 informācijas 

nesēji par summu 20280,40 Ls. Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (58%), 

krievu valodā (39%), pārējās svešvalodās (3%).Lasītavā ir galda spēles pirmsskolas 

un jaunākā skolas vecuma bērniem. Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu 

lasītāju - 9,07. Krājuma apgrozība - 3,28. 

2010.gadā darbā ar bērniem izpildītas 1959 uzziņas. Rēzeknes pilsētas Bērnu 

bibliotēkas darbinieki snieguši 1876, bet 2.bibliotēkas darbinieki – 83 uzziņas. Uzziņu 

informācijas darba galvenais uzdevums – kvalitatīvas un pilnīgas informācijas 

pieejamības nodrošinājums un lietotāju informācijas prasmju veicināšana. Uzziņu 

informācijas darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, elektroniskie 

informācijas resursi un tematiskās mapes. Nodrošināta brīva pieeja Rēzeknes CB un 

citu bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, analītikas un novadpētniecības datu 

bāzēm. Pieejamas datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, „LURSOFT laikrakstu 

bibliotēka”. 2010.gadā bērniem sniegtas 872 elektroniskās uzziņas, t. sk. Bērnu 

bibliotēkā – 836, Rēzeknes 2.bibliotēkā - 36. Sniegto uzziņu skaits samazinās, jo 

bibliotēkas lietotāji attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā. Izmantojot 

bibliotēkas datorus, skolēni informāciju meklē paši, taču bibliotekāra palīdzība 

pusaudžiem noderīga, izmantojot elektroniskos katalogus un bibliotēkā pieejamās 

tiešsaistes datu bāzes, kā arī dokumentu formatēšanai un printēšanai. Liela nozīme ir 

bibliotekārajām stundām un individuālajām konsultācijām, kuru laikā tiek apgūtas arī 

praktiskas iemaņas. Tiek sniegts individuāls atbalsts bērniem un pusaudžiem, 

meklējot dažāda veida informāciju un materiālus, atlasot informāciju un to 

sistematizējot. 2010.gadā Bērnu bibliotēkā sniegtas 388 individuālas konsultācijas 
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darbā ar datoru. Apmācība informācijas meklēšanā un palīdzība darbā ar datoru tiek 

sniegta gan skolēniem, gan arī citiem bibliotēkas lietotājiem. 

Tiek veikts tradicionālo un elektronisko pakalpojumu popularizēšanas darbs. 

Novadītas 10 bibliotekārās stundas. To laikā bērni iepazīstināti ar bibliotēkas 

struktūru (abonementu, lasītavu), krājuma izvietojumu un patstāvīgas informācijas 

meklēšanas iespējām, izmantojot bibliotēkas krājumu un elektroniskos resursus. 

2010.gadā skolēni piedalījušies pārrunās: „Ieteicam izlasīt vasarā”, ”Mūsdienīga 

bērnu bibliotēka: iespējas, ko tā sniedz”, „Kā meklēt informāciju bibliotēkā (grāmatu 

krājumā, periodiskajos izdevumos, internetā)”, „Interneta lietošanas noteikumi”, „Kas 

ir elektroniskais katalogs, kā tajā atrast informāciju”, bērniem rīkotas praktiskās 

nodarbības. 

 

 

Pirmsskolnieki guvuši pirmo priekšstatu par bibliotēku, lietošanas 

noteikumiem, piedaloties pārrunās par tēmām: ”Kā iekārtota bibliotēka”, „Kā kļūt par 

bibliotēkas lasītāju un grāmatu draugu”. Notiek pārrunas pie izstādēm, tematiski 

grāmatu apskati skolēniem, kā arī tiek sniegta individuāla informācija lasītājiem par 

interesējošām tēmām.  

2010.gadā pirmsskolas izglītības pedagogiem un skolu bibliotekāriem 

sagatavotas un izsniegtas 6 tematiskas grāmatu un citu materiālu kopas darbam ar 

bērniem: „Dzidra Rinkule-Zemzare bērniem”, „Iepazīsti sevi”, „Otrklasnieka 

vasarai”, „Grāmatas ar Alberta Kronenberga ilustrācijām” u.c. 

Informācija par abonētajiem preses izdevumiem pieejama RCB mājas lapā 

sadaļā „Periodika”, bet par jaunajām grāmatām var uzzināt elektroniskajā katalogā. 

Jaunieguvumi uzreiz pēc saņemšanas tiek izlikti pastāvīgajā izstādē „Jaunās 

grāmatas”. Par interesantākajiem izdevumiem veidojam virtuālas izstādes CB mājas 

lapā. Par bērnu bibliotēkas aktualitātēm un jaunieguvumiem 2010.gadā ievietotas 10 

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

Latgales avīze” un „Panorama Rezekne”, 1 publikācija „Bibliotēku Pasaule” (Nr.49, 
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2010.), informācija par Bērnu Žūrijas darbu izskanējusi Latgales Reģionālās 

televīzijas ziņās. Ir izmantotas iespējas popularizēt bibliotēku elektroniskajos saziņas 

līdzekļos: 69 publikācijas Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapā 

www.rezeknesbiblioteka.lv , http://ej.uz/4e45, interneta portālā www.rezekne.lv, ziņas 

par bibliotēku atrodamas arī bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. 

Darbā ar lasītājiem 2010.gadā izmantotas netiešās interešu pētniecības 

metodes – novērošana, pārrunas par izlasītajām grāmatām un interesējošām tēmām. 

Bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa „Bērnu žūrija”. Šogad 

Rēzeknē Bērnu žūrijā iesaistījušies 70 bērnu bibliotēkas lasītāji. Grupas dalībniekus 

vieno kopīgs uzdevums - izlasīt un novērtēt jaunāko bērnu literatūru, žūrijas eksperti 

ir aktīvi jauno grāmatu popularizētāji vienaudžu vidū. 2010.gadā vērtējamo grāmatu 

kolekcija iegādāta par pašvaldības līdzekļiem ierobežotā eksemplāru skaitā, 

bibliotēkas darbiniekiem ir nācies veikt lielu organizatorisku darbu, lai visi spētu 

vajadzīgās grāmatas saņemt un izlasīt. Vēlmi piedalīties žūrijas darbā veicina 

pašvaldības atbalsts - Kultūras pārvaldes organizētie svētki un Bērnu žūrijas 

dalībnieku apbalvošana pie Lielās Ziemassvētku egles. 

Otra lielāka grupa (146 bērni) ir vismazākie lasītāji - pirmsskolnieki. 

Turpinām aktīvu sadarbību ar pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, vecvecākiem un 

pirmsskolas mācību iestāžu audzinātājām, lai modinātu un uzturētu interesi par 

bibliotēku. Regulāri papildinām tematiskā plaukta „Mana pirmā grāmatiņa” krājumu. 

Pirmsskolas vecuma bērniem 2010.gadā iegādātas 97 jaunas grāmatas (22% no 

jaunieguvumiem). Abonementa telpās pastāvīgi organizējam grāmatu, bērnu 

zīmējumu un rotaļlietu izstādes, aicinām ekskursijās bērnudārzu grupiņas (Rēzeknes 

Katoļu PII, PII „Auseklītis”, „Bitīte”). Lasītavā pirmsskolnieki labprāt darbojas spēļu 

stūrītī. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā īpašu apmeklētāju uzmanību izpelnījusies 

izstāde „Mans mīļākais rotaļu lācītis”, kurā grāmatas par lāčiem mijas ar rotaļlietām. 

Rītausmas stundā kopā ar Katoļu PII grupiņas „Mārītes” bērniem ir lasīta grāmata 

„Leduslācēns Ille”, iepazīti Ziemeļi izstādē „Zeme, kur dzīvo lācēns Ille”, kā arī 

atsauktas atmiņā citas grāmatas par lāčiem. 

Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas galvenie sadarbības partneri ir 8 pilsētas 

vispārizglītojošo skolu skolēni, pedagogi un bibliotekāri, pirmsskolas izglītības 

iestāžu „Auseklītis”, „Varavīksne”, „Bitīte”, „Māriņa” un Rēzeknes pilsētas Katoļu 

pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji un vecāki. Sadarbības mērķis - iepazīstināt 

bērnus ar bibliotēku kā ģimenei draudzīgu vidi, iespējām meklēt un atrast vajadzīgo 
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informāciju, prast orientēties bibliotēkā un izmantot tās resursus. Sadarbībā ar pilsētas 

skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem bērniem organizējam iepazīšanās 

ekskursijas uz bibliotēku. 

 

 

 

 

 

Ekskursijās bērni uzzina, kur atrodas bibliotēka, kāds ir tās piedāvāto pakalpojumu 

klāsts, kā kļūt par bibliotēkas lietotāju. Daudzi nākamreiz atnāk kopā ar vecākiem, lai 

ņemtu grāmatas lasīšanai mājās, izmantotu internetu un kopā ar draugiem pavadītu 

laiku. 2010.gadā Bērnu bibliotēku apmeklējušas 10 skolēnu un pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņu grupu ekskursijas (Rikavas pamatskolas 1.-4. kl. skolēni, 2.vsk.1.b, 

2.b klases, 3.vsk.1.b, Poļu valsts ģimnāzijas 1.b klase un sagatavošanas grupas 

audzēkņi, 1.vidusskolas vasaras nometnes „Skaņburdienas” 60 dalībnieki, Katoļu PII 

„Sauleszaķēni”, „Mārīte”, PII „Bitīte”, „Auseklītis” audzēkņu grupas). 

Mūsu bibliotēkas telpas grūti iedomāties bez tradicionālajām, košajām un 

dzīvespriecīgajām bērnu radošo darbu izstādēm. 2010.gadā bibliotēkā organizētas 5 

dažāda vecuma bērnu izstādes. 

Bibliotēkas sadarbība ar Rēzeknes Skolēnu 

Interešu centra vizuālās mākslas pulciņa skolotājām 

ir ilgstoša un sekmīga. 

2010.gadā bibliotēkas lasītājus radošai darbībai 

iedvesmojusi Jeļenas Antonovas audzēkņu darbu 

izstāde „Mani pirmie zīmējumi vizuālās mākslas pulciņā”. Zīmējumu autori ir 3-5 

gadus veci bērni. 

2010.gadā Bērnu bibliotēka ir piedalījusies Rēzeknes māmiņu kluba (vad. 

Olga Strode) organizētajā akcijā „Arī tev ir mamma”, kuras 

mērķis - aicināt pilsētas iedzīvotājus, īpaši jauniešus, novērtēt 

mātes lomu sabiedrībā un atbalstīt māmiņas ikdienā. Bibliotēkā 

izveidota bērnu zīmējumu izstāde „Es zīmēju māmiņu”. 
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Aplūkot māmiņu attēlus iegriezušies daudzi pilsētas iedzīvotāji, gūstot patiesu prieku 

par jaukajiem zīmējumiem (http://ej.uz/ae2g ). 

Sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu bibliotēkā notikušas jauniešu radošo darbu 

izstādes „Mācos auduma apdruku un apgleznošanu” un „Mācos telpiskos 

tamborējumus” (darbi darināti RA un Eiropas SF projekta „Darba un sadzīves 

prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām 

pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” realizācijas gaitā) (http://ej.uz/atda ). 

PII „Auseklītis” notikuši 12.Rēzeknes pilsētas pirmsskolas iestāžu audzēkņu 

dzejas svētki „Skani, mana valodiņa”. Bērnu skatuves runas konkursam katram 

dalībniekam ir bijis jāsagatavo vienu Rēzeknes dzejnieces Leontīnes Apšenieces 

dzejoli un jāuzzīmē tam ilustrāciju. Gatavojoties konkursam, dalībnieki apmeklējuši 

bibliotēku, lai atrastu mīļāko dzejoli, bet svētku dienā bērnudārzā sarīkota Leontīnes 

Apšenieces grāmatu izstāde no Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas krājuma. Pēc 

konkursa bērnu zīmēto dzejoļu ilustrāciju un konkursa norises fotogrāfiju izstāde ir 

bijusi apskatāma Bērnu bibliotēkā. 

Nozīmīgi sadarbības partneri ir LNB Bērnu literatūras centrs, Rēzeknes 

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

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

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

avīze”. Rēzeknes pašvaldība atbalsta lasīšanas veicināšanas projekta „Bērnu žūrijas” 

īstenošanu, pie Lielās Ziemassvētku egles apbalvojot tās dalībniekus. Sadarbība ar 

citām kultūras un izglītības iestādēm veicina bibliotēkas atpazīstamību pilsētā, palīdz 

operatīvāk reaģēt uz bērnu un jauniešu vajadzībām, piedāvāt bibliotēkas resursus 

plašākam iedzīvotāju lokam. 

Rosinot bērnu un jauniešu vēlmi lasīt, Bērnu bibliotēka 2010.gadā 

popularizējusi savu krājumu, publicējot informāciju presē un elektroniskajos saziņas 

līdzekļos. Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei un lasītāju daudzpusīgu interešu 

veidošanai organizētas 106 literatūras izstādes, 5 tematiski pasākumi, kā arī 10 
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pārrunas un grāmatu apskati skolēnu ekskursiju laikā. Pilsētas 2.bibliotēkā bērniem 

organizētas 33 izstādes. 

Bibliotēku nedēļā organizēta rīta stunda "Gudru ņēmu padomiņu, grāmatiņas 

lasīdams". Tajā piedalījusies Katoļu PII grupiņa "Sauleszaķēni" (skolotājas I.Puncule, 

K.Kokoreviča). Bibliotekāre Ineta Kuzņecova stāstīja par vietu, kur mīt grāmatas – 

bibliotēku. Bērni aplūkoja visjaunāko grāmatu kolekciju, minēja mīklas par grāmatām 

un lasīšanu, atcerējās dzejolīšus par grāmatām. Kopā izstaigātas bibliotēkas telpas, 

uzzinot, cik daudz interesanta ir Bērnu bibliotēkā un, ka, grāmatas lasot, mums 

atveras vesela jaunu zināšanu pasaule. Stunda izvērtusies ļoti sirsnīga un atraisīta, 

sniedzot daudz iespaidu bērniem un gandarījumu mums pašiem (http://ej.uz/tgia ) 

Lai veicinātu interesi par grāmatām un lasīšanu, Bērnu bibliotēka piedalās 

starpvalstu un nacionālajos lasīšanas veicināšanas projektos: ”Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļa” un ”Bērnu žūrija”. Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā Bērnu bibliotēkā 

pulcējušies grāmatu draugi no Katoļu PII „Mārīte” grupiņas (audzinātājas E.Munda, 

I.Mačņeva), lai kopā svinētu Rītausmas stundu. Bērni aplūkojuši izstādes „Mans 

mīļākais rotaļu lācītis” un „Zeme, kur dzīvo lācēns Ille”. Pasākuma dalībnieki 

klausījušies grāmatas „Leduslācēns Ille” lasījumu, pārrunājot, ko katrs zina par skarbo 

ziemeļu dabu un balto lāču radiniekiem visā pasaulē. 

 

Pēc lasījuma katrs ir izvēlējies sev tīkamāko lācīti un 

visi kopā aplūkojuši grāmatas, spēlējuši un 

fotografējušies. 

Ziemeļu bibliotēkas nedēļas lasījumi kļuvuši par 

tradicionālu novembra pasākumu, kurš sagādā 

prieku visiem to dalībniekiem http://ej.uz/cjjx 
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Bērnu žūrija neapšaubāmi ir veiksmīgākais lasīšanas veicināšanas projekts, 

kurš raisa bērnu interesi par grāmatām un lasīšanu, tāpēc 2010.gadā esam iegādājušies 

vērtēšanai paredzēto grāmatu kolekciju par pašvaldības līdzekļiem, lai eksperti varētu 

turpināt strādāt. 2010.gadā Bērnu žūrijas darbu veikuši 70 

bērni no visām pilsētas skolām. Gada nogalē lielākā 

dalībnieku daļa darbu ir pabeigusi, bet vecāko klašu skolēni 

turpina lasīt, jo kavē nepietiekamais eksemplāru skaits. Arī 

šogad Rēzeknes pilsētas dome Bērnu žūrijas dalībniekus ir 

aicinājusi iedegt pilsētas galveno Ziemassvētku egli un 

dāvinājusi bērniem saldumu balvas. 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un satura pilnīgākai atklāsmei 2010.gadā 

organizētas 106 literatūras un bērnu radošo darbu izstādes. 2010.gadā īpaša uzmanība 

pievērsta stipras ģimenes tēmai, gan piedaloties Rēzeknes māmiņu kluba aktivitātēs, 

gan izstāžu ciklā „Ģimene – Latvijas lepnums un spēks” (izstādes „Nav skaistāka 

mirdzuma par mātes acu spožumu”, „Manas mammas un tēta bērnības mīļākās 

grāmatas”, lasītāju ģimenes fotogrāfiju izstāde „Kad kopā māmiņa, tētis un es”, 

zīmējumu izstāde „Es zīmēju māmiņu” u.c.). 

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem piedāvāts izstāžu cikls par 

iemīļotiem rakstniekiem „Viņi raksta bērniem” (izstādes „Par Ruksīti, Ņauvu un 

citiem: Dz.Rinkulei-Zemzarei-90”, „Leontīnes Apšenieces dzeja bērniem”, 

„H.KAndersens - bērnu mīlēts visā pasaulē”, „Kas visu izteic bez mēles?”). Izzinoša 

satura grāmatas mazajiem popularizētas izstāžu ciklā „Tas ir interesanti” (izstādes 

„Bruņinieki un viņu pilis”, „Tad, kad dzīvoja dinozauri” u.c.) un izstāžu ciklā „Mani 

draugi dzīvnieciņi”(izstādes „Zvēriņi, kam mājas mežā”, „Mājdzīvnieki - lieli un 

mazi”, „Es un mans mīļdzīvnieks”). 

5.-6.klašu abonementa lasītāju uzmanību izpelnījies izstāžu cikls „Neparastās 

grāmatas” (izstādes „Gudro grāmatu parāde”, „Grāmatiņas- sīkaliņas”, „Vislielākās, 

vissenākās”, „Meklēju savu saimnieku! Grāmatās aizmirstās grāmatzīmes”). 

7.-9.klašu skolēniem adresēts izstāžu cikls par zinātnes un tehnikas attīstību 

„Cilvēces brīnumainie sasniegumi” (izstādes „Sazināšanās līdzekļi pasaules vēsturē”, 

„Mēs – Visuma telpā” u.c.). Rakstniekiem un viņu daiļradei veltīts izstāžu cikls 

„Rakstnieki - jubilāri” (izstādes „Un mūžs mans – zvaigžņu mirgojums starp vakaru 

un rītu: Fricim Bārdam - 130”, „Es nāku pie tevis pa sudraba tiltu: Mārim Čaklajam - 

70”, „Gaismu sauca, Gaisma ausa, augšām cēlās Gaismas pils”, „Lai svētīts viss, ko 
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laiks man nesis: Aleksandram Blokam - 130” u.c.). Izstāžu ciklā „Pareizs dzīvesveids 

– laba veselība” piedāvātas grāmatas un periodikas izdevumu publikācijas par 

pusaudžu un jauniešu vidē aktuālām problēmām. 

Bērnu bibliotēkas lasītavas nozīmīgākajās izstādēs popularizēta 

novadpētniecības literatūra. Lasītavas izstāžu cikls „Rēzeknei - 725” veltīts pilsētas 

jubilejai, izstādes „Neaizmērstulei - 120”, „Pīters Miglinīks – Latgales atmodas 

pirmais zvans”, „Arvīds Egle - personība Rēzeknes vēsturē”, „Rēzeknes Goda 

pilsoņi” - ievērojamiem novada kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem. Skolēnu 

uzmanību piesaistījušas izstādes abonētās periodikas satura atklāsmei: „Žurnāls rosina 

domāt un pētīt”(„Ilustrētā Junioriem”), „Ak, šīs matu cirtas”( raksti par frizūrām un 

matu kopšanu bibliotēkas periodikā) u.c. 

Bibliotēkā organizētās izstādes tiek fotografētas un informācija publicēta CB 

mājas lapā sadaļā „Afiša” (http://ej.uz/q46o). 

2010.gadā Rēzeknes Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojusies ar Rēzeknes 

atklātā jauniešu centra JACis apmeklētājiem. Starp populārākajiem pasākumiem 

minami šādi: stāstu pēcpusdienas „Mans ceļojums” un „Mana pirmā grāmata” 

(projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros). Rēzeknes jubilejai veltīta ekskursija pa 

pilsētu (pilsētas piemiņas vietas Rēzeknes dzejnieku dzejā). Rēzeknes Centrālā 

bibliotēka kā sadarbības partneris ir iesaistījusies centra aktivitātēs starptautiskā 

jauniešu iniciatīvas projekta „Media 4 YOUth” programmas „Jaunatne darbībā” 

ietvaros. Projekta mērķis: iepazīties ar vietējiem masu informācijas līdzekļiem un 

izpētīt Rēzeknes un Kohtla Jarves (Igaunija) pilsētas laikrakstu vēsturi. 

Lasītāju aptaujās un individuālās sarunās ar bērniem un vecākiem saņemta 

atzinība par lasīšanas veicināšanas projektu „Bērnu žūrija”, bibliotēkas pakalpojumu 

kvalitāte novērtēta kā apmierinoša. Pirmsskolas vecuma bērnu vecāki priecājas, ka 

2010.gadā papildināts bilžu grāmatu piedāvājums. Vecāko klašu skolēni izteikuši 

vēlmi redzēt vairāk jaunu grāmatu par pusaudžu un jauniešu savstarpējo attiecību 

jautājumiem. 2010.gadā visvairāk pārmetumu saņemts par krīzes dēļ mainīto darba 

laiku. Bērnu vecāki uzskata, ka bibliotēkas pakalpojumi ir ļoti svarīgi, jo ģimenes 

materiālās iespējas ierobežotas, tāpēc skolas un bērnu bibliotēkā tiek meklētas 

atbildes skolas uzdevumiem un pašizglītībai, bērni drošībā un siltumā var lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku. 
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

2010.gadā katru dienu ir veikts bibliotēkas interneta vietnes 

www.rezeknesbiblioteka.lv satura vadības darbs. Tostarp:  

• publicēšanai sagatavoti un publicēti 137 ziņu sižeti ar ilustratīvajiem 

materiāliem (tajā skaitā 109 par Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku, 19 – 

par filiālbibliotēkām, 9 – par reģiona bibliotēkām), lielāko daļu no tiem veido 

Rēzeknes pilsētas CB apskatāmo izstāžu apskati (51) un grāmatu apskati (20); 

• publicēšanai sagatavoti un publicēti 24 jaunieguvumu saraksti; 

• sagatavotas un publicētas 5 apjomīgas tematiskas virtuālās izstādes; 

• bibliotēku izstāžu afiša papildināta ar 186 fotogrāfijām. 

2010.gadā interneta vietnei ir izveidotas jaunas sadaļas: Publikācijas (satur e- 

kataloga saites, kuras atspoguļo presē par Rēzeknes pilsētas CB publicētos rakstus), 

ESIP (satur informāciju par Eiropas Savienības informācijas punktu), Foto un video 

(satur foto un video albumus). 

      Interneta vietnē regulāri atjaunota un papildināta pastāvīgā informācija:  

bibliotēku statistikas dati, darba laiki, kontaktinformācija u.c.; veidotas tāllasītāju 

aptaujas; turpināts darbs pie Interneta resursu sadaļas klāsta un Elektroniskā grāmatu 

plaukta papildināšanas. Izveidoti un bibliotēkas interneta vietnē publicēti vienotie 

pilsētas un reģiona bibliotēkās 2010.gadā abonētās periodikas saraksti. 

2010.gadā interneta vietnē turpināts iknedēļas minikonkurss (katru pirmdienu 

tiek uzdots kāds jautājums, uz kuru atbildes bibliotēkas interneta vietnes apmeklētāji 

var nosūtīt e-pasta vēstules formā, balvas, atkarībā no dzīvesvietas, konkursa 

uzvarētāji saņem vai nu bibliotēkā, vai pa pastu). Gada nogalē 4 nedēļu garumā 

www.rezeknesbibloteka.lv apmeklētājiem piedāvāta iespēja piedalīties ESIP rīkotajā 

konkursā. 

Katru dienu gada garumā bibliotēkas interneta vietnē ir nomainīts dienas 

citāts. Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Anna Keirāne izstrādājusi interneta 

vietnei nepieciešamos reklāmas bannerus. 

2010. gadā izveidots un aktīvi menedžēts bibliotēkas profils sociālajā tīklā 

Draugiem.lv, kā arī turpināta bibliotēkas Twitter konta vadība. Draugiem.lv lietotāji 

labprāt izmanto iespēju pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas 
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Draugiem.lv profila starpniecību, savukārt tviterī cilvēki nereti konsultējas ar 

bibliotēku par viņiem svarīgiem jautājumiem. 

2010.gadā tāllasītāju skaits turpinājis palielināties – uzskaitīti 71 767 unikālie 

interneta vietnes apmeklētāji (pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu – 69%). 

Savukārt e-katalogu 2010.gadā apmeklējuši 39 209 unikālie apmeklētāji (iepriekšējā 

gadā nedaudz vairāk – 42 929). 

IT nodaļas vadītāja visa gada garumā aktuālus notikumus bibliotēkas dzīvē 

fiksējusi foto un video formātā. 2010.gadā bibliotēkai izveidots konts foto vietnē 

Panoramio.com. 

Par sabiedrībai noderīgu un kvalitatīvu informācijas resursu izveidošanu un 

publicēšanu bibliotēkas interneta vietnē saņemtas pateicības no iedzīvotājiem, 

savukārt par prasmīgu Draugiem.lv lapas iespēju izmantošanu atzinību izteikuši 

portāla Draugiem.lv uzturētāji.  

Ierasti veikts pastāvīgs RCB darbinieku konsultatīvais darbs dažādos ar 

informācijas tehnoloģijām saistītos, ikdienas darbam nepieciešamos jautājumos, kā arī 

sniegtas uzziņas un veikta reģiona pagastu un skolu bibliotekāru konsultēšana darbā 

ar BIS Alise Cirkulācijas moduli. Pēc nepieciešamības atjaunināta instrukcija darbam 

ar BIS Alise Cirkulācijas moduli. 

Gada garumā Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja – galvenā bibliotekāre 

sazinājusies ar BIS Alise uzturētājiem, lai kopīgi risinātu incidentus un 

problemātiskos jautājumus, kas bibliotekāriem radušies darbā ar sistēmu. Veikti 

nepieciešamie konfigurācijas darbi, lai darbā ar BIS Skolu Alise sekmīgi varētu 

iesaistīties reģiona skolu bibliotekāri. 

2010.gadā RCB darbinieku datoros ir uzstādītas jaunas pretvīrusu programmas 

Panda (24 licences), veikta datortehnikas modernizācija un remonts (uzstādīti 3 

atmiņas moduļi 1GB DDR2 un 6 moduļi 512 MB DDR, nomainīti 2 cietie diski, 2 

datoru barošanas bloki, 3 tīkla kartes, 2 barošanas avoti), nodoti garantijas remontā 

MFI Samsung un MFI Kyocera. Regulāri veikta datoru apkope, kā arī operētājsistēmu 

atjauninājumu uzstādīšana, nodrošinātas darbinieku un bibliotēkas lietotāju apmācības 

un konsultācijas operētājsistēmas Windows, programmu Office 2003 un 2007, 

pārlūkprogrammas Internet Explorer lietošanā. 
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Novadpētniecības darbs 
 

2010.gadā sniegtas 315 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB – 210. 

Uzziņas sniegtas, galvenokārt, par šādām tēmām: Rēzeknes pilsētas pieminekļi, 

Rēzeknes ielu vēsture, Rēzeknes baznīcas, Rēzeknes vēsture dažādos periodos, dabas 

katastrofas Rēzeknē, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, slaveni novadnieki. Pēc 

bibliotēkas lietotāju pieprasījuma sagatavotas plaša apjoma rakstiskas bibliogrāfiskās 

uzziņas par Rēzeknes pilsētas pieminekļiem, tipogrāfijas „Dorbs un Zineiba” darbību, 

izdevumiem latgaliešu valodā no 1991.gada (392 nosaukumi), par ievērojamiem 

novadniekiem. Balvu Centrālajai bibliotēkai sagatavota bibliogrāfiska uzziņa un 

materiālu kopa par dzejnieces L.Apšenieces darbiem ar pseidonīmu Ziedīte Indeve.  

            Izstāžu ciklā „Latgale un latgalieši” CB apmeklētāji iepazīstināti ar 

ievērojamiem novadniekiem un novadam svarīgiem notikumiem. Sagatavotas 38 

izstādes (lasītavā – 37, abonementā - 1), interesantākās no tām: „Dzejas akadēmija” – 

par novadnieku, krievu dzejnieku I.Šejevskas, O.Orsas, P.Antropova, A.Jakimova 

daiļradi, „Rēzeknes Goda pilsonim, fotomāksliniekam, restauratoram, un pētniekam 

V.Nikonovam – 55”, „Latgales Kultūras Centra izdevniecībai – 20”, „1905.gadā iznāk 

pirmais latgaliešu laikraksts Gaisma”. Plaši apmeklētas bijušas Rēzeknes 725 gadu 

jubilejai veltītās izstādes.  

2010.gadā turpināta RCB novadpētniecības materiālu e-datu bāzes veidošana. 

Noslēdzot 2010.gadu, datu bāzes apjoms ir - 38646 elektroniskie ieraksti. Datu bāze 

regulāri papildināta ar Latgales Kultūrvēstures muzeja bibliotēkas un Latgaliešu 

Literatūras fonda 2010.gada jaunieguvumu aprakstiem. 

Turpinājusies novadpētniecības materiālu papildināšana un kārtošana 

tematiskajās mapēs „Personālijas” (pavisam - 135) un dažādas tematikas mapēs 

(pavisam - 240). Izveidotas jaunas novadpētniecības mapes par personālijām: 

B.Infantjevs, muižnieki Mofeti-Noldes, kā arī tematiskās mapes: Rēzeknes Kultūras 

nams, Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams, Rēzeknes novads, 

Nodarbinātība, Ekoloģija. Daba Rēzeknē, Bankas, Rēzeknes slimnīca, Rēzeknes 

Siltums, Žogotu muiža, Jauniešu atvērtais centrs „JACis”, Skolēnu interešu centrs. 

Novadpētniecības materiālu tematisko mapju izsniegums 2010.gadā - 372. Vislielākā 

lasītāju interese bijusi par Rēzeknes vēsturi, pieminekļiem, Latgales muižām, 

baznīcām, Rēzeknes parkiem, dabas stihijām Rēzeknē, pilsētas ielām, dažādām ēkām 

un novadniekiem. Projektu nedēļas laikā skolēnu pieprasītākās mapes ir bijušas par 
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Rēzeknes vēsturi, Rēzeknes ielām, ievērojamiem rēzekniešiem, Rēzeknes Goda 

pilsoņiem. 

Konsultatīvā darba ietvaros sniegtas konsultācijas par novadpētniecības 

jautājumiem, respektīvi, par datu bāzi ”Novadpētniecība”, par Rēzeknes piemiņas 

vietām, par Rēzeknes pieminekļiem. Konsultācijas sniegtas jauniešu centru „JACis” 

un „Draugu centrs” darbiniekiem un apmeklētājiem, studentiem un žurnālistiem, 

speciālistiem un novadpētniekiem. Konsultācijas ar novadpētniecību saistītos 

jautājumos telefoniski saņēma arī interesenti no citām Latvijas vietām. Tika atbildēts 

uz e-pasta vēstulēm. 

2010.gadā saistībā ar RCB darbu bijušas 85 publikācijas presē. Rakstus ir 

sagatavojuši gan bibliotēkas darbinieki, gan vietējās preses žurnālisti. 

 Bibliotekāru interesantākās publikācijas: Šeršņova M. „Vēsture – fotoattēlos”: 

[par V.Nikonova grāmatas "Latgales vecticībnieki fotogrāfijās" prezentāciju Rēzeknes 

CB](Rēzeknes Vēstis), Šeršņova M. "Есть в памяти святые уголки...":К 55-летию 

Евгения Шешолина (1955-1990):[Rēzeknes motīvs dzejnieka daiļradē](Rēzeknes 

Vēstis), Šeršņova M. "Es laimi gribu ...":[par novadnieka, dzejnieka P.Antropova 

 jubileju](Rēzeknes Vēstis), Šeršņova M. „Klātbūtnes sajūta”:[par novadnieka, 

gleznotāja V.Gruzdiņa darbu izstādi Rēzeknes CB] (Panorama Rezekne). 

Profesionālo žurnālistu interesantākie raksti: Zuja A. „Maz autoru, daudz 

lasītāju”:[par literārā almanaha "Olūts" 14.laidiena prezentāciju Rēzeknes CB] 

(Rēzeknes Vēstis), Zuja A. „Svētki autoriem un lasītājiem”:[par LKC izdevniecības 

grāmatu: "Olūts-15" un "Tāvu zemes kalendārs-2011" prezentāciju Rēzeknes CB] 

(Rēzeknes Vēstis), Žulina V. „Iznākušas divas Latgalei svarīgas grāmatas”:[par LKC 

izdevniecības grāmatu: "Olūts-15" un "Tāvu zemes kalendārs-2011" prezentāciju 

Rēzeknes CB] (Ludzas Zeme), Melehova E. „Dzejas veltījums dzimtajai pilsētai”: 

[par dzejas almanaha „Ŗēzekne–2010” prezentāciju Rēzeknes CB] (Panorama 

Rezekne), Orsa O. „Dzejoļi - dzimtajai pilsētai": [par dzejas almanaha "Rēzekne- 

2010" prezentāciju Rēzeknes CB] (Rēzeknes Vēstis),. 

2010.gadā. noritējusi aktīva sadarbība ar skolām. Organizētas 7 skolēnu 

ekskursijas uz RCB. Ekskursiju laikā skolēniem ļauts ielūkoties novadpētniecības 

materiālu krājumā, stāstīts, kā orientēties un meklēt informāciju CB veidotajās datu 

bāzēs, tematiskajās mapēs.  
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            CB direktores vietniece M.Šeršņova un vecākā bibliogrāfe R.Suseja sniegušas 

intervijas Sanktpēterburgas TV ziņu kanālam par Rēzeknes vēsturi, pieminekļiem un 

ievērojamām pilsētas vietām un ievērojamiem rēzekniešiem. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010.gadā organizēti vairāki novadpētnieciska rakstura pasākumi. Ir bijušas 

tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, novadpētniekiem u.c. profesiju pārstāvjiem. 

Pasākumus kuplinājuši pieaicinātie pašdarbības kolektīvi. Lūk, daži interesantākie 

2010.gada pasākumi: 

- Dzejas akadēmija: Tikšanās ar Latgales krievu dzejniekiem P.Antropovu, O.Orsu, 

I.Šejevsku (Viļumovsku), A.Jakimovu. Diskusijas un autoru lasījumi no krājuma 

„Dzejas akadēmija-2009”. Pasākuma apmeklējums – 21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Literārā almanaha „Olūts” atvēršanas svētki: Viedokļu apmaiņa par jauno krājumu. 

Folkloras kopas „Rūta” priekšnesumi. Pasākuma apmeklējums - 32. 

- Saruna ar jauniešu centru „JACis” un „Draugu centrs” aktīvistiem: Sarunas temats – 

kultūras pieminekļi Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Pasākuma apmeklējums - 8. 

- Stāstu pēcpusdiena ”Bibliotekāra profesija laiku lokos” (UNESCO projekta „Stāstu 

laiks” ietvaros): Bibliotekāru atmiņu stāsti. Pasākuma mērķis – stāstīt un klausīties 

prasmju izkopšana. Pasākuma apmeklējums -12.  
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- Tikšanās ar novadnieci, dzejnieci Santu Mežābeli: Autores stāstījums par savu 

daiļradi un nākotnes iecerēm. Pasākuma apmeklējums - 12. 

- Dzejoļu almanaha „Rēzekne-2010” atvēršanas svētki (Rēzeknes pilsētas 725 gadu 

jubilejas ietvaros): Ieskats almanaha tapšanas vēsturē, autoru dzejas lasījumi, LR 

Saeimas deputāta I.Ribakova un Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja 

A.Bartaševiča uzrunas, Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums, Rēzeknes Goda 

pilsoņu sumināšana, R.Urtānes autordziesmas akordeona pavadījumā. Pasākuma 

apmeklējums – 105. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
- Izdevuma "Tāvu zemes kalendārs-2010”: LKC izdevniecības vadītāja stāstījums par 

izdevniecībā izdotajām grāmatām, uzņēmēja un mecenāta J.Blaževiča uzruna, 

viedokļu apmaiņa, folkloras kopas „Rūta” priekšnesumi, sarunas pie tējas/kafijas 

tases. Pasākuma apmeklējums - 70. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Projektistrāde 

 

2010.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās turpinājies darbs pie projektu 

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

gandarīti par to, ka sadarbības partneru loks arvien paplašinās. 

2010.gada nogalē noslēgta vienošanās ar Pleskavas apgabala universālo 

zinātnisko bibliotēku par pārrobežu sadarbību bibliotēku darba un informācijas 

apmaiņas jomā. 
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Sekmīgi esam startējuši UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektā 

„Stāstu laiks bibliotēkās” un Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka turpina darbību 

UNESCO LNK izveidotajā „Stāstu bibliotēku tīklā” (stāstu pēcpusdienas „Mans 

ceļojums” centrā „JACis” un ”Bibliotekāra profesija laiku lokos” Rēzeknes CB). 

Kopš 2003.gada piedalāmies LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītajā 

KKF mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 

bibliotēkām". 2010.gadā projekta ietvaros saņemti 42 eksemplāri iespieddarbu 

kopsummā par 219 Ls. Jaunas un vērtīgas - gan satura, gan poligrāfiskā izpildījuma 

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

No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projekta 

„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkās” ietvaros: nodrošināta bezmaksas 

pieeja datu bāzei Letonika.lv, ar atlaidēm abonētas datu bāzes Rubricon, Nozare.lv, 

LURSOFT laikrakstu bibliotēka. 

Turpinājušās aktivitātes projekta „Trešais Tēva dēls” ietvaros: notikušas 

reģiona bibliotekāru apmācības, rīkota e-prasmju nedēļa, dāvinājumā no Lattelecom 

saņemts jauns TV. 

Turpinājies darbs projekta "ES informācijas punkti bibliotēkās" ietvaros. 

Bibliotēku krājumi ir papildinājušies ar jauniem materiāliem par ES aktualitātēm, 

bibliotēkā pastāvīgi tiek rīkotas ES tematikai veltītas izstādes, ESIP koordinatore 

regulāri piedalās apmācību semināros. 2010.gadā sadarbībā ar Preiļu un Jēkabpils 

ESIP ir izstrādāts un  sekmīgi īstenots kopprojekts „Mikrobizness, tā konkurētspēja 

un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES”. ESIP darbā iegūtā pieredze ļāvusi 

Rēzeknes pilsētas CB iesaistīties Valsts izglītības aģentūras aktivitātēs un kļūt par 

aģentūras reģionālo partneri ES mūžizglītības programmas ietvaros. Šai sadarbībai ir 

arī finansiāls segums – 898 Ls. 

Bērnu bibliotēka – CB filiāle turpinājusi aktīvi līdzdarboties VKKF 

programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. 

2010.gadā turpinājusies dalība Eiropas Sociālā Fonda, Nodarbinātības Valsts 

aģentūras un Rēzeknes pašvaldības īstenotajā aktīvajā nodarbinātības pasākumā 

„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 

Pasākumā iesaistītas gan Centrālā bibliotēka, gan abas filiālbibliotēkas, radot iespēju 

pilnveidot savas darba prasmes kopskaitā četriem aktīvajiem darba meklētājiem. 
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Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

RCB metodisko un konsultatīvo darbu vada un koordinē metodiskā un 

bibliogrāfiskā darba nodaļa, iesaistot šajā darbā visus RCB galvenos speciālistus, 

atbilstoši amatu aprakstos paredzētajiem pienākumiem. 

Metodiskā darba galvenie virzieni 2010.gadā: Rēzeknes pilsētas pašvaldību 

bibliotēku profesionālā vadība; bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā 

palīdzība un konsultāciju sniegšana par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem 

pašvaldību un citām reģiona bibliotēkām; piedalīšanās bibliotekārā darba attīstības 

plānošanā; organizatorisko un metodisko pasākumu veikšana, bibliotēku darba 

pieredzes analizēšana un apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana. 

Centrālās bibliotēkas speciālisti snieguši konsultācijas par bibliotekāro darbu 

ne tikai filiālbibliotēkām, bet arī pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes Poļu ģimnāzijas, 

Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Mākslas un dizaina 

vidusskolas, Robežsardzes koledžas, Rēzeknes 1., 2., 3., 6., 5. vidusskolu) bibliotēku 

darbiniekiem, Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotekāriem (Ozolaines, Feimaņu, 

Pušas, Viļānu, Verēmu, Strūžānu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Gaigalavas, Lendžu, 

Kaunatas, Maltas, Bērzgales, Sakstagala, Audriņu bibliotēkas), citu iestāžu 

bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai), un individuāliem 

interesentiem. Konsultāciju tematika: bibliotēkas krājums un katalogi, darbs ar IIS 

ALISE un Skolu ALISE (informācijas atlase, cirkulācija, krājuma uzskaite, 

kataloģizācija un rekataloģizācija), novadpētniecības darbs. Konsultācijas pēc 

pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas, gan bibliotēkā, gan pa tālruni un e-pastu. 

Kopā sniegtas 111 konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem. 

Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība - konsultēšana 

dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos un ikdienas darbā nepieciešamos 

jautājumos. 2010.gadā sevišķi aktuālas bijušas konsultācijas  par darbu ar IIS ALISE 

Cirkulācijas moduli. 

Komplektēšanas un apstrādes nodaļā izstrādāta instrukcija „Par izdevumu 

norakstīšanu un sarakstu (aktu) veidošanu”, bet Informācijas tehnoloģiju nodaļā –

instrukcija „Lasītāju reģistrēšana lasītāju datu bāzē”. 

Izstrādāti un sagatavoti gadskārtējie Rēzeknes reģiona bibliotēkās pasūtīto 

periodisko izdevumu koprādītāji. 
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Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par 

to, kā sastādīt bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas elektroniskās datu bāzes, tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas 

avotus. 

Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un filiālbibliotēkās tiek rīkotas 

ekskursijas – bibliotekārās stundas. 

 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš 

2000.gada jūnija. Tā izvietota VAS „Latvijas Pasts” piederošā ēkā, par pašvaldības 

līdzekļiem renovētās un atbilstoši bibliotēkas vajadzībām pielāgotās telpās ar kopējo 

platību 945m2, no tām 500m2 – lasītāju apkalpošanas telpas. Lasītāju vietu skaits 

bibliotēkā – 60. Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs, taču, lai nodrošinātu nepieciešamos 

darba vides apstākļus, nepieciešama logu nomaiņa, kā arī apkures un ventilācijas 

sistēmu rekonstrukcija. 

Bibliotēkā ir izveidots lokālais datortīkls un nodrošināts bezvadu Internets. 

Datorizēto darbavietu skaits 2010.gadā – 27, tai skaitā darbiniekiem – 14, lasītājiem – 

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

printeri, 1 skeneris, 3 svītrkodu skeneri. 

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

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

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

trūkums – nespēja nodrošināt tanīs stabilu optimālas gaisa temperatūras režīmu 

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

nomaiņa. 

Filiālbibliotēkas ir izvietotas pašvaldībai piederošos namīpašumos. To 

materiāltehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Bibliotēkās ir izveidoti lokālie datortīkli, 

nodrošināta interneta (arī bezvadu) pieejamība. 

Abas bibliotēkas nepieciešama logu nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais 

remonts. Bērnu bibliotēkā nepieciešama ieejas mezgla rekonstrukcija un uzbrauktuves 

izbūve, lai nodrošinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļūšanu tās telpās. 

Gan Centrālajā bibliotēkā, gan filiālēs ir uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes 

automatizētā sistēma. 
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Centrālajā bibliotēkā ir uzstādīts lifts – pacēlājs, kas personām ar kustību 

traucējumiem nodrošina bibliotēkas abonementa pakalpojumu pieejamību. 

Ierobežoto finansiālo apstākļu dēļ 2010.gadā nevienā no bibliotēkām netika 

veikti ne pamatlīdzekļu iepirkumi, ne plašāki remontdarbi. 

 

Personāls 

 

Bibliotēkās strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 11 ir ar vidējās, 5 ar 

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

2010.gadā daudz uzmanības veltīts bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas 

celšanai. Notikuši 4 semināri, kuros esam analizējuši 2009.gada bibliotēku darba 

rādītājus, iztirzājuši dažādas RCB darba aktualitātes (rekataloģizācija, krājuma 

komplektēšanas politika un tehnoloģija, krājuma pārvaldība,  BIS ALISE 

izmantošana, darbs ar parādniekiem u.c.), iepazinušies ar bibliotēkā īstenoto projektu 

gaitu, dalījušies iespaidos par Latvijas bibliotekāru 14.konferenci „Bibliotēkas rada 

nākotni, balstoties kultūras mantojumā”. 

RCB rīkotajos semināros pieaicinātie vieslektori ir iepazīstinājuši RCB 

darbiniekus ar Latvijas karšu pārlūka iespējām, Lattelecom jaunāko IT pakalpojumu 

piedāvājumu, pastāstījuši par Latvijas tautsaimniecības plānoto pāreju no lata uz eiro.  

Sevišķi vērtīgs ir bijis LNB speciālistu rīkotais izbraukuma seminārs, ko 

Rēzeknē kuplā skaitā apmeklējuši arī citu reģiona bibliotēku (skolu, pagastu) 

bibliotekāri. Semināra aplūkoto tēmu klāstā: bibliotēku mārketings, informācijas 

meklēšana Aleph 500 datubāzes, izstādes bibliotēkā, profesionālās tālākizglītības 

iespējas, bibliotēku statistisko datu ievade digitālās kultūras kartes informācijas 

sistēmā, jaunākas profesionālās literatūras apskats. 

2010.gadā RCB darbinieki piedalījušies šādos citu institūciju rīkotajos 

profesionālās pilnveides pasākumos:  

IIS ALISEi: Padziļinātie kursi mašīnlasāmajā kataloģizācija – 1;  

        Padziļinātie kursi analītikā – 1; 

LNB:   Seminārs publisko bibliotēku krājuma veidošanas speciālistiem – 1; 

Aktuālā metodiskā un konsultatīvā darba jautājumi – 1; 

 Kvalitatīva klasificēšana ar UDK – 1; 

EK pārstāvniecība: ESIP koordinatoru mācību semināri (2) - 1; 

UNESCO LNK: Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbība – 1; 

              Jaunas partnerības un tehnoloģijas pasaules izzināšanai – 1; 
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Latvijas Bibliotekāru biedrība: LBB 14.konference – 6; 

VA KIS: Datoru un interneta pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem – 1;  

              Publiskās bibliotēkas attīstībai: pārmaiņas un iespējas – 1; 

              Mentoringa programma bibliotekāriem darbam ar bērniem – 5; 

   Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas - 3; 

Baltijas Datoru akadēmija: Interneta un TV iespējas informācijas laikmetā – 20; 

Gētes institūts: Pašvaldību bibliotēku interešu pārstāvniecība – 1; 

RSU bibliotēka: Aktuāli jautājumi Latvijas medicīnas iestāžu bibliotēku darbā – 1; 

Rēzeknes pilsētas dome: Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - 1; 

Vidzemes Profesionālās izglītības centrs: Projektu vadība – 1; 

Latgales Mācību centrs: Apmācība un atestācija elektrodrošībā – 1; 

Lai veicinātu personālā pašizglītību, CB bibliotekāriem dota iespēja darba  

laikā pusstundu strādāt ar internetu, pusstundu lasīt jaunākos periodiskos izdevumus.  

RCB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos 

pasākumos, piemēram, izstāžu atklāšanās Latgales kultūrvēstures muzejā, pasākumos 

Mākslas namā un Kultūras namā, teātrī "Joriks”, Rēzeknes Augstskolā. 

 
Finansiālais nodrošinājums 

 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku, 

2.bibliotēku) 2010.gada budžets - 178655 Ls, tas ir 22,13 Ls uz vienu reģistrētu 

bibliotēkas lietotāju (2009.g. – 20,80 Ls). 

Pašvaldības piešķirtie līdzekļi – 171138 Ls, kas ir par 2% vairāk, nekā 

2009.gadā. 

Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem 

maksājumiem – 2100 Ls. Valsts mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru 

izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās – 1464 Ls, tas ir par 20% mazāk 

nekā 2009.gadā. No Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas Izglītības 

pārvaldes, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Valsts Robežsardzes 

koledžas saņemts līdzfinansējums reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, - 

kopsummā 3953 Ls. 

71% no CB budžeta izlietoti darbinieku algām un sociālās apdrošināšanas 

iemaksām. Plānotā vidējā bibliotekāro darbinieku amata alga 2010.gadā – 325 Ls 

mēnesī, taču, strādājot nepilnu darba laiku (mēnesī par 16 stundām mazāku nekā 
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normālais) un saņemot darba algu proporcionāli nostrādātajam laikam, darbinieku 

reālais atalgojums samazinājās par 10%. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2010.gadā no pašvaldības piešķīruma 

iztērēti 9715 Ls, - tai skaitā grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 8965 Ls (tas ir 

- 0,25 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju). 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam izlietoti 3097 Ls. 

 

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

 

Rēzeknes CB rīko dažādus publicitātes pasākumus: literatūras izstādes, 

tematiskus pasākumus, ikgadējo Bibliotēku nedēļu, pirmsskolas un vispārējās 

izglītības iestāžu audzēkņu ekskursijas uz bibliotēku. Regulāri tiek gatavoti 

informatīvie bukleti, atgādnes un citi publicitātes materiāli, atjaunināta informācija 

interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv, papildinot to ar saitēm uz citu bibliotēku 

un sadarbības iestāžu mājas lapām, publicēta informācija dažādos plašsaziņas 

līdzekļos, tiek veidotas oriģinālas afišas bibliotēkas pasākumiem, kā arī sagatavoti un 

izsūtīti ielūgumi pasākumu viesiem. 

IT nodaļas vadītāja sadarbojas ar masu medijiem, kā arī reģiona 

bibliotekāriem. Informācija par RCB 2010.gadā piedāvāta portāliem www.rezekne.lv, 

www.biblioteka.lv un www.lakuga.lv. Savukārt bibliotēkas interneta vietnē 

www.rezeknesbiblioteka.lv sadarbības rezultātā tiek nodrošināta publicitāte reģiona 

publiskajām un skolu bibliotēkām. Laikraksta „Diena” korespondentei A.Rancānei 

sniegta informācija par iespēju iedzīvotājiem bibliotēkās apgūt Lattelecom virszemes 

TV uztveršanai paredzēto dekoderu lietošanu. 

IT nodaļas vadītāja, realizējot ideju par publicitātes un reklāmas materiālu 

demonstrēšanai paredzēta TV ekrāna izvietošanu bibliotēkas apmeklētāju zonā, 

nodrošina šo materiālu sagatavošanu demonstrēšanai un konsultē bibliotekārus 

darbam ar TV iekārtu. 

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 jaunajām iespējam. 2010.gadā laikrakstos 

„Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama Rezekne”, 

„Rēzeknes Vēstnesis”, „Ludzas Zeme”, „Vesti segodņa” bijušas 85 publikācijas 

saistībā ar RCB darbu (par Bērnu bibliotēku -10, par 2.bibliotēku - 9, par CB – 66). 

Publikācijas par bibliotēku sagatavojuši gan RCB darbinieki, gan profesionālie 
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žurnālisti, bibliotēkas darbinieki ir sagatavojuši arī rakstus par novadpētniecību 

(izmantojot bibliotēkas krājuma materiālus). Plašāku rezonansi guvušas šādas 

2010.gada publikācijas: „Dots devējam atdodas”:[par Rēzeknes 2.bibliotēku], „Nav 

mīļāka drauga par grāmatu…”:[par Rēzeknes bibliotēku vēsturi], „Rēzekne-Pleskava: 

draudzība neatzīst robežas”:[par Pleskavas apgabala Universālās zinātniskās 

bibliotēkas darbinieces J.Kiseļovas viesošanos RCB], „Kā tiks atrisinātas bibliotēkas 

problēmas”, „Vai dome nopirks pasta ēku?”:[par situāciju RCB], „Mana pirmā 

grāmata”: [par pasākumu jauniešu centrā „JACis”]. 

Bibliotēkas informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar 

piedāvāto pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba 

noteikumiem. Centrālās bibliotēkas abonementa informācijas stendā atrodas mapes 

„Bibliotēku likumdošana”, „Rēzeknes pilsētas CB darba pārskats”, materiāli par 

dažādām akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”, konkursiem, ikmēneša grāmatu 

dāvinātāju saraksts u.c. materiāli. 

2010.gadā Rēzeknes CB organizēti dažādi pasākumi, rīkotas ekskursijas pa 

bibliotēku, bibliotekārās stundas un citi bibliotēku, grāmatu un lasīšanu popularizējoši 

pasākumi, piemēram, V.Nikonova grāmatas „Latgales vecticībnieki fotogrāfijās” 

prezentācija, Māras Kalniņas medaļu mākslas izstāde „Es skatos Tev acīs”, 

RCB pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes informācijas 

birojs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes novada bibliotēkas, Rēzeknes 

Augstskola, Latgaliešu Kultūras biedrība, Rēzeknes Krievu kultūras centrs, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība, Valsts Probācijas dienests, SIA „Profesionālās izglītības, 

tālākizglītības un eksamenācijas centrs” (praktikanta prakses apmācība programmā 

„Informācijas ievadīšanas operators”). 

Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri 

2010.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 

aktuāla informācija par muzeja lasītavas un Latgaliešu Literatūras Fonda materiāliem. 

Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar muzeju par latgaliešu grāmatniecību, 

grāmatām par Latgali. Bibliotekāri regulāri apmeklē muzeja organizētos pasākumus, 

kā arī muzeja darbinieki apmeklē CB pasākumus. 2010.gadā bibliotēkas konferenču 
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zālē notika LKVM organizētas izstādes „Ceļojuma piezīmes” (spāņu gleznotāju 

L.A.Gaja un B.Muņoza de Maenas darbi), rēzeknieša V.Gruzdiņa gleznu izstāde, 

Ziemassvētku izstāde - tirdziņš un Ģimenes dienu pasākums.  

Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, 

žurnālus un laikrakstus, savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās 

grāmatas, rīkojot izstādes un citus pasākumus. 

Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā bibliotēkai uzņēmumā 

iespiestos reģionālos preses izdevumus. 

Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas 

apmaiņas, gan ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic 

starpnieka funkcijas, izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra 

izdevniecības dāvinātās grāmatas. 

Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļa. Turpinās sadarbība, pamatojoties uz 

2005.gadā noslēgto Sadarbības līgumu bibliotekārā darba jomā. Ciešā sadarbībā ar 

rajona bibliotēku darba speciālisti A.Belogubovu ir izdevies atrisināt vairākus 

praktiskā darba jautājumus. Rēzeknes pilsētas CB sadarbības līguma ietvaros sniedz 

atbalstu novada bibliotēkām, nodrošinot atsevišķu reģiona galvenās bibliotēkas 

funkciju izpildi, piemēram, e-kopkataloga veidošanu un uzturēšanu, SBA. Starp 

pilsētas un novada bibliotēkām notiek regulāra informācijas apmaiņa un konsultācijas 

bibliotēku darba jomā, kopīgu bibliotēku darbinieku semināru, kursu un citu 

pasākumu rīkošana, grāmatu pasūtīšana Centrālajā bibliotēkā pagastu bibliotēkām.  

           Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu 

bibliotēkām. RCB mājas lapā pieejama informācija par pilsētas un novadu 

bibliotēkām. Dažas novadu bibliotēkas veiksmīgi ir izmantojušas RCB piedāvāto 

iespēju sagatavot un ievietot RCB mājas lapā plašāku informāciju par savu darbu. 

Rēzeknes pilsētas skolu bibliotēkas. Sadarbībā ar skolām, skolēnu grupām pēc 

pieprasījuma tiek veiktas ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstināšana ar bibliotēku 

darbību un informācijas tehnoloģijām, pakalpojumiem, pieejamo informāciju, bet 

skolu bibliotekāri vienmēr var saņemt nepieciešamo individuālo konsultāciju vai 

metodisko palīdzību. 2010.gadā 8 pilsētas vispārizglītojošo skolu bibliotēkas 

iesaistījušās reģionālā kopkataloga veidošanā. 

Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību 

Latgalē, RCB informē firmu „Tēvzeme” par jaunāko literatūru par tūrismu un 

ceļojumiem. 
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LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs un LBB: esam gandarīti par sadarbību 

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

bibliotekārā darba norisēm valstī un citviet pasaulē. 

Rēzeknes jauniešu atvērtais centrs „JACis”: 2010.gadā Rēzeknes Centrālā 

bibliotēka aktīvi sadarbojusies ar Rēzeknes atklātā jauniešu centra JACis 

apmeklētājiem. Starp populārākajiem pasākumiem minami šādi: stāstu pēcpusdienas: 

„Mans ceļojums” un „Mana pirmā grāmata” (projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” 

ietvaros), Rēzeknes jubilejai veltītā ekskursija pa pilsētu (pilsēta Rēzeknes dzejnieku 

dzejā). RCB kā sadarbības partneris ir iesaistījusies centra aktivitātēs starptautiskā 

jauniešu iniciatīvas projekta „Media 4 YOUth” programmas „Jaunatne darbībā” 

ietvaros. Projekta mērķis: iepazīties ar vietējiem masu informācijas līdzekļiem un 

izpētīt Rēzeknes un Kohtla Jarves (Igaunija) pilsētas laikrakstu vēsturi. 

 

           Rezumējot gada laikā paveikto, priecē fakts, ka bibliotēkas loma sabiedrībā 

nemazinās, tās pakalpojumi joprojām ir ļoti pieprasīti. Bibliotēku saīsinātais daba 

laiks ir izraisījis lielu neapmierinātību bibliotēkas lietotāju vidū, un varbūt arī tas ir 

iemesls, kālab 2011.gadā bibliotekāriem saīsinātais darba laiks ir atcelts. Lūk, 

„gadījums iz dzīves”: janvāra pēdējā nedēļā Centrālo bibliotēku tehnisku iemeslu dēļ 

nācās slēgt, un, atsākot darbu, 1.februārī CB abonementu apmeklējis līdz šim 

rekordliels apmeklētāju skaits – 415.  

          Izrādās - arī internets nav konkurents, bet sabiedrotais, kas paver jaunas 

iespējas ne tikai lasītājiem, bet arī bibliotekāriem, tikai jāprot šīs iespējas pamanīt un 

izmantot. 

          Pasaule nemitīgi mainās, un bibliotekāriem jāmainās (jāaug) laikam līdzi. 

Šodienas bibliotēku darba moto, patiešām, varētu būt Raiņa viedie vārdi: „Pastāvēs, 

kas pārmainīsies!” 

            

Rēzeknes pilsētas CB direktore:    M.Sproģe 

 

2011.gada 21.februārī 


