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1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2013.gadā
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – RCB) ir informācijas,
izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Rēzeknes
reģiona iedzīvotājiem un viesiem. RCB ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibināta
iestāde, kas no 2013.gada 1.janvāra darbojas kā pašvaldības aģentūras „Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienība. 2012.gada decembrī RCB atkārtoti
akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā.
RCB misija: aktīva līdzdalība informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā,
reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. RCB galvenais
uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus,
nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un informācijas sistēmu pieejamību.
RCB funkcijas: nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu;
plānot, organizēt un pārraudzīt Rēzeknes pašvaldības bibliotēku 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 statistisko
informāciju par bibliotēku darbu reģionā; nodrošināt un organizēt reģiona bibliotēku
savstarpējo sadarbību; organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības
pasākumus; sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona bibliotēkām.
RCB ir administratīvais, saimnieciskais un profesionālās vadības centrs divām
filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkai un Rēzeknes pilsētas
2.bibliotēkai. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros RCB pilda bibliotēku
darba reģionālā metodiskā centra, kā arī reģionālā starpbibliotēku abonementa centra
un reģionālās depozitārijbibliotēkas funkcijas.
Reģiona bibliotēku darbību 2013.gadā raksturo sekojoši skaitļi:
Rēzekne
33 042
23
3
14
3
1
8440
215 667
255 124

Iedzīvotāju skaits
Bibliotēku skaits
t.sk. pašvaldību publiskās b-kas
skolu bibliotēkas
augstskolu bibliotēkas
citas
Pašvaldību publisko b-ku lietotāju skaits
Pašvaldību publisko b-ku apmeklējumu sk.
Pašvaldību publiskajās b-kās izsniegto
vienību skaits
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Rēzeknes nov. Viļānu nov.
30 595
6755
56
7
32
4
23
3
7124
1654
169 827
33 923
248 716
67 915

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 2013.gada 2.janvārī 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 ciešā sadarbībā ar Rēzeknes novada
pašvaldības bibliotēku informācijas speciālisti A.Belogubovu, kuras kompetencē ir
bibliotekārā darba jautājumi gan Rēzeknes, gan Viļānu novados (saskaņā ar Rēzeknes
novada un Viļānu novada pašvaldību līgumu).
Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas, kā arī abas RCB
filiāles ir akreditētas vietējās nozīmes bibliotēku statusā. Bibliotēku likumā
paredzētajā kārtībā akreditācija veikta arī visās citās reģiona bibliotēkās.
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2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
RCB krājuma komplektēšanas pamatprincipus, avotus, prioritātes, kā arī
prasības

dokumentu

atlasei,

veidojot

struktūrvienību

krājumus,

nosaka

komplektēšanas politikas dokuments „Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas
kopkrājuma komplektēšanas pamatprincipi”. Dokumenta pēdējā redakcija apstiprināta
2011.gada 29.septembrī. Dokumentā noteikts, ka RCB kopkrājuma komplektēšanas
un organizācijas politikas prioritāte ir nozaru un uzziņu literatūras krājuma
atjaunošana.
RCB kopkrājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības
budžets. 2013.gadā grāmatu iepirkšanai un periodikas pasūtīšanai no budžeta
līdzekļiem izlietoti 11308 Ls (tas ir 0.34 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju), datu
bāzu abonēšanai - 722 Ls.
Valsts finansēto projektu/programmu ietvaros RCB saņēmusi grāmatas un
citus izdevumus kopsummā par 643 Ls.
Ļoti liela nozīme RCB kopkrājuma komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem.
Tā 2013.gadā 58% no RCB grāmatu jaunieguvumiem ir dāvinājumi: Centrālajā
bibliotēkā (CB) tie ir bijuši 924 eksemplāri (jeb 46% no bibliotēkas jaunieguvumiem),
2.bibliotēkā – 451 eks. (22%), bērnu bibliotēkā – 632 eks. (31%). Apjomīgi grāmatu
dāvinājumi ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības, Rēzeknes Pareizticīgo
baznīcas draudzes, SEB bankas, kā arī atsevišķiem individuāliem dāvinātājiem.
Preses pasūtīšana notiek, pamatojoties uz RCB struktūrvienību pieteikumiem,
un abonēšanas iespējas visumā atbilst bibliotēku vajadzībām. 2013.gadā pasūtīti
preses izdevumi 2014.gadam kopsummā par 4639 Ls. Centrālās bibliotēkas abonētās
periodikas klāstu ievērojami papildina SIA “Latgales Druka” izdotie reģionālie
laikraksti, ko no izdevēja saņemam dāvinājumā.
RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un
citu dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti. RCB kopkrājuma apjoms
2013.gada beigās ir 86987 vienības. 59% no RCB kopkrājuma ir izdevumi latviešu
valodā, 38% - krievu un 3% - citās svešvalodās. 55% no RCB kopkrājuma ir
daiļliteratūra, 30% - nozaru literatūra, 15% - izdevumi bērniem.
Visās bibliotēkās pieejamas datu bāzes Letonika un LURSOFT laikrakstu
bibliotēka, kurām bezmaksas piekļuvi nodrošina „Kultūras informācijas sistēmu
centrs”, kā arī RCB abonētās datu bāzes RUBRICON, pasakas.net. Centrālajā
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bibliotēkā bez tam pieejamas vēl arī datu bāze Nozare.lv un LURSOFT datu bāzes, ko
RCB abonē par saviem līdzekļiem.
RCB krājuma kustība 2013.gadā
Krājums
2013.g.sākumā
% no
kopkr.

Bibliotēka

Ienācis

Izslēgts

% no
jaunieg.

Krājums
2013.g. beigās
% no
kopkr.

CB

49199

58%

1655

48%

874

% no
izsl. izd.
kopsk.
52%

2.bibliotēka

18734

22%

740

22%

524

31%

18950

22%

Bērnu b-ka

17292

20%

1049

30%

284

17%

18057

21%

Kopkrājums

85225

3444

1682

49980

57%

86987

2013.gada jaunieguvumu tematiskais sadalījums

Centrālā bibliotēka

Nozaru literatūra
Eks.
% no b-kas
jaunieg.
684
74%

Daiļliteratūra
Eks.
% no b-kas
jaunieg.
952
57%

Bērnu literatūra
Eks.
% no b-kas
jaunieg.
19
3%

2. bibliotēka

167

18%

504

30%

69

8%

Bērnu bibliotēka

77

8%

225

13%

747

89%

Kopkrājums

928

27%

1681

49%

835

24%

2013.g. jaunieguvumu sadalījums pa valodām
Latviešu val.

Krievu val.

Citās svešvalodās

Eks.

% no b-kas
jaunieg.

Eks.

% no b-kas
jaunieg.

Eks.

Centrālā bibliotēka

849

51%

781

47%

25

2%

2. bibliotēka

385

52%

344

47%

11

1%

Bērnu bibliotēka

455

44%

592

56%

2

0%

Kopkrājums

1689

49%

1717

50%

38

1%

% no b-kas
jaunieg.

Ņemot vērā reģiona iedzīvotāju nacionālo sastāvu, Centrālās bibliotēkas un
2.bibliotēkas jaunieguvumu procentuālais sadalījums valodu ziņā uzskatāms par
optimālu. Vērtējot Bērnu bibliotēkas jaunieguvumu sadalījumu valodu ziņā, jāatzīst,
ka ir izveidojusies RCB vairākus gadus konsekventi īstenotajai krājumu latviskošanas
politikai neraksturīga disproporcija, jo lielāko daļu jaunieguvumu veido izdevumi
krievu valodā. Lielā mērā šo disproporciju ir ietekmējuši apjomīgie krievu valodā
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izdoto grāmatu dāvinājumi, kurus bibliotēkas darbinieki tomēr ļoti augstu novērtē, jo
tie ir patiešām saturiski un poligrāfiski augstvērtīgi izdevumi. Jāpiebilst, ka bērnu
bibliotēkas kopkrājuma procentuālais sadalījums valodu ziņā saglabājas kā atbilstošs
vēlamajam.
Visās bibliotēkās varētu vēlēties vairāk jaunieguvumu citās svešvalodās, taču
šādi izdevumi RCB krājumā ienāk tikai dāvinājumu veidā.
RCB kopkrājuma apgrozība 2013.gadā – 2,5. Vidējais izsniegums no
kopkrājuma uz vienu reģistrēto lietotāju – 26 eksemplāri.
Šie rādītāji apliecina, ka RCB krājuma komplektēšanas un organizācijas
politika ir vērtējama pozitīvi. Tā orientēta uz krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot
krājuma kvalitāti, nevis kvantitāti.
Grāmatu krājumu rekataloģizāciju reģionā turpina 21 skolu bibliotēka, kā arī
21 pagasta bibliotēka. Visās RCB struktūrvienībās un vairākās reģiona bibliotēkās
uzsākta seriālizdevumu rekataloģizācija, ko plānots pabeigt 2014.gada pirmajā pusē.
KAN

darbinieki

regulāri

sniedz

individuālās

konsultācijas

reģiona

bibliotekāriem par krājumu rekataloģizācijas, komplektēšanas u.c. jautājumiem.
2014.gadā vairāk uzmanības plānots pievērst RCB krājuma kvalitātes
izvērtējumam.
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3. 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. Bibliotēku pakalpojumus izmantojuši
5338 Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji (16% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita), 1440
Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kā arī citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un
ārvalstnieki.
2013.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pakalpojumus
izmantojuši 8440 lietotāji (CB – 3890, Bērnu bibliotēkā – 2479, 2.bibliotēkā – 2071).
Salīdzinot ar 2012.gadu, bibliotēkas lietotāju kopskaits samazinājies par 20
lietotājiem. Unikāli reģistrēto RCB lietotāju skaits (7352) arī ir nedaudz samazinājies
(-68), tas nozīmē, ka arvien vairāk lietotāju vienlaicīgi izmanto vairāku pilsētas
bibliotēku pakalpojumus. Šādu lietotāju ērtībām CB darba praksē ieviesta Vienotā
lasītāja karte. 2013.gadā esam pārtraukuši izmantot papīra formulārus, tādējādi
pilnveidojot lietotāju apkalpošanas tehnoloģisko procesu.
Trešo gadu pēc kārtas vērojams filiālbibliotēkās reģistrēto lietotāju skaita
pieaugums: Bērnu bibliotēkā – par 4%, 2.bibliotēkā – par 2%. Savukārt, Centrālajā
bibliotēkā tikpat konsekventi (jau četrus gadus pēc kārtas) reģistrēto lietotāju skaits
turpina samazināties (- 4%). Domājams, ka potenciālo bibliotēkas lietotāju vēlmi
biežāk izmantot filialbibliotēku pakalpojumus, nevis CB, lielā mērā ietekmējis gan
darba higiēnas prasībām neatatbilstošais mikroklimats CB telpās, gan ilgstošie (no
aprīļa līdz decembrim) remontdarbi sakarā ar logu nomaiņu, apkures sistēmas
rekonstrukciju un citiem ēkas renovācijas darbiem, kuru laikā lietotāju apkalpošana
netika pārtraukta, taču radītās neērtības un iespējamais apdraudējums ir veicinājis
apmeklētāju plūsmas samazināšanos.
RCB kopējais apmeklējumu skaits 2013.gadā - 215667 (CB – 157760, tai
skaitā virtuālais apmeklējums – 98319) , Bērnu bibliotēkā – 31169, 2.bibliotēkā –
26738). Salīdzinot ar 2012.gadu, kopējais pilsētas publisko bibliotēku apmeklējumu
skaits samazinājies par 4%, tai skaitā, CB – par 5%, Bērnu bibliotēkā – par 2%, bet
2.bibliotēkā apmeklējumu skaits palielinājies par 2%. 2013.gadā pirmo reizi vērojama
RCB virtuālo apmeklējumu skaita samazināšanās. Salīdzinot ar 2012.gadu, virtuālo
apmeklējumu skaits samazinājies par 6%, tiešo apmeklējumu skaits – par 2%.
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Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku, neieskaitot
virtuālos apmeklējumus, vidēji 14 reizes gadā, 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas
lietotāju vidējais apmeklējums - 13 reizes gadā. Vidējais tiešais apmeklējums dienā:
CB – 206, 2.bibliotēkā – 97, Bērnu bibliotēkā – 113, vidējais virtuālo apmeklējumu
skaits dienā – 269.
RCB kopējais izsniegumu skaits 2013.gadā - 255124 (CB – 119135, Bērnu
bibliotēkā – 73387, 2.bibliotēkā – 62602). Salīdzinot ar 2012.gadu, bibliotēkas
izsniegumu kopskaits samazinājies par 5%. Vidējais izsniegums uz 1 bibliotēkas
lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 31, Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā – 30 vienības.
Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2013.gadā – kvalitatīvas un
pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Uzziņu un informācijas darbs tiek
veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. 2013.gadā
pavisam sniegtas 9244 uzziņas (2012.g. - 10813), no tām CB - 6489 (2012.g. – 8045).
Sniegto uzziņu skaitam ir tendence samazināties. Tas izskaidrojams ar to, ka
bibliotēkas lietotāji attīstījuši paši savas prasmes patstāvīgā informācijas meklēšanā,
īpaši internetā, tomēr bibliotekāra kā starpnieka loma informācijas atlasē un
sagatavošanā nebūt nemazinās. Lai veicinātu 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.
Visās bibliotēkās ir multifunkcionālās iekārtas, kas nodrošina kopēšanas un
skenēšanas pakalpojumus.
Centrālajā bibliotēkā ir iespējams izmantot specializēto datortehniku
vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamību
cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošina invalīdu lifts-pacēlājs (CB) un
uzbrauktuve (Bērnu bibliotēkā). 2.bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām (kustību traucējumi, izteiktas redzes problēmas) nav pieejami.
Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā
iepriekšējos gados, aktīvi izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi. Pārskata
periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 32 lasītāji. Pieprasījumu izpildē tiek
pielietotas mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas meklēšanas un
piegādes metodes. SBA kārtā saņemtas grāmatas no LNB un Rēzeknes reģiona
pagastu bibliotēkām. Izpildīti 62 pieprasījumi, no tiem 13 - elektronisko dokumentu
piegādes veidā. Atteikts vienā gadījumā, jo dokuments pieejams tikai LNB lasītavā.
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No Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas SBA kārtā izpildīts pavisam 161 Rēzeknes
reģiona pagastu bibliotēku pieprasījums. Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu
apmaiņa starp RCB un filiālēm. Šādā veidā RCB no filiālēm saņēmusi 38 grāmatas,
savukārt filiālēm no RCB krājuma tika izsniegtas 63 grāmatas.
Jau ceturto gadu RCB kā patstāvīga struktūrvienība darbojas ārējās
apkalpošanas punkts (Medicīnas bibliotēka – turpmāk tekstā MB), kas izvietots SIA
„Rēzeknes Veselības aprūpes centrs” telpās un ir atvērts lietotājiem 12 stundas nedēļā.
Tā pamatuzdevums ir veikt reģiona medicīnas darbinieku un medicīnas mācību
iestāžu studentu bibliotekāro apkalpošanu. MB lietotāju apkalpošana tiek veikta
automatizēti, tāpat kā visās citās CB struktūrvienībās, tajā ir 1 datorizēta lietotāju
darba vieta (ar interneta pieslēgumu).
2013.gadā MB reģistrēti 179 lietotāji (2012.g. – 180). Kopējais izsniegums
2013.gadā – 2869 (2012.g. – 3884) eksemplāri. Katrs lietotājs ir apmeklējis bibliotēku
vidēji 6 reizes, vidējais izsniegums vienam lietotājam - 16 eksemplāri.
RCB joprojām aktuāla problēma, kas ietekmē arī bibliotēkas informācijas
resursu pieejamību, ir lasītāji, kuri laikus nenodod grāmatas. Bibliotēku parādnieki
tiek informēti pa telefonu, tiek sūtītas rakstveida atgādinājuma vēstules, plaši tiek
izmantota saziņa pa e-pastu, komunikācija sociālajos portālos. Centrālā bibliotēka
saziņai ar parādniekiem izmanto Lattelecom pakalpojumu - SMS apziņošana, jeb
mobilais mārketings,- 2013.gadā šādi nosūtītas 3629 īsziņas.
2 reizes gadā (Bibliotēku nedēļā un Ziemassvētkos) tradicionāli tiek rīkotas
akcijas „Atlaide parādniekiem”, kuru laikā aizmāršīgajiem lasītājiem ir iespēja nodot
grāmatas, kā arī atjaunot agrāk slēgto mājas abonementu, nemaksājot soda naudu.
2013.gadā akcijās piedāvāto iespēju ir izmantojuši 372 Centrālās bibliotēkas lasītāji
(2012.g. – 239) un 62 – 2.bibliotēkas lasītāji (2012.g. -94).
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam
sniedz visas RCB struktūrvienības (izņemot, Ārējo apkalpošanas punktu), tomēr par
nozīmīgāko šī darba virziena veicēju uzskatāma Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka,
kurā 75% no reģistrēto lietotāju kopskaita ir vecumā līdz 18 gadiem.
Bērnu bibliotēkas lasītāju sastāvs 2013.gadā pēc vecumgrupām
Vecumgrupa

Skaits

% no kopskaita

Pirmsskolnieki

126

5.1

1.-4.kl.

687

27.7

5.-6.kl.

449

18.1

7.-9.kl.

438

17.7

10.-12. kl.

137

5.5

Pieaugušie

642

25.9

Kopā

2479

700
600

Pir m s s k olnie k i

500

1.-4.k l.

400

5.-6.k l.

300

7.-9.k l.

200

10.-12. k l.

100

Pie auguš ie

0

2013.gadā RCB reģistrēto lietotāju kopskaits vecumā līdz 18 gadiem – 3065,
tajā skaitā: Bērnu bibliotēkā – 1871, 2.bibliotēkā – 866, Centrālajā bibliotēkā - 328.
Skolas vecuma bērnu bibliotekārais aptvērums - 75.3 %.
Apmeklējumu kopskaits vecumā līdz 18 gadiem – 41078, tajā skaitā: Bērnu
bibliotēkā – 23298, 2.bibliotēkā -11697, Centrālajā bibliotēkā – 6083.
Izsniegumu kopskaits lietotājiem vecumā līdz 18 gadiem - 79561, tajā skaitā:
Bērnu bibliotēkā - 64990, 2.bibliotēkā - 10760, Centrālajā bibliotēkā – 3811.
Bērnu bibliotēka sadarbojas ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes skolu
bibliotekāru metodisko apvienību, reģiona bibliotekāriem, skolu un pirmsskolas
iestāžu pedagogiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot vajadzīgo metodisko
palīdzību (galvenokārt konsultāciju veidā) par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu un
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jauniešu bibliotekāro apkalpošanu, informējot kolēģus par šī darba virziena
aktualitātēm bibliotēku darbinieku semināros. 2013.gadā apvienotajā reģiona
bibliotekāru seminārā, kurā piedalījās arī LNB BLC vadītāja S.Tretjakova, savā
pieredzē darbā ar bērniem dalījās gan Rēzeknes bērnu bibliotēkas vadītāja, gan Maltas
pagasta un Viļānu pilsētas bibliotēku bērnu nodaļu darbinieces.
Darbs ar bērniem aktīvi norit arī parējās 34 reģiona tautas bibliotēkās. Visās
bibliotēkās ir izveidoti bērnu stūrīši, tiek rīkoti dažādi tematiski pasākumi, radošās
darbnīcas, ekskursijas. 9 reģiona bibliotēkas ir iesaistījušās lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija-2013”.
Reģiona tautas bibliotēku darbu ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu
vecumam raksturo sekojoši skaitļi:
Rēzekne
Reģistrēto lietotāju skaits

3065

% no Rēzeknes
kopsk novads
36% 2649

% no Viļānu
kopsk. novads
37%
733

% no
kopsk.
44%

Apmeklējumu skaits

41078

35%

80185

47%

17462

51%

Izsniegumus skaits

79561

31%

55863

22%

25529

38%

Organizējot darbu ar bērniem, katrai RCB struktūrvienībai ir izveidojies savs
sadarbības partneru loks. Bērnu bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas Mākslas skolu un Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru
„Zeimuļs”, pirmsskolas izglītības iestādēm (PII): „Zvaniņš”, „Varavīksne”, Rēzeknes
Katoļu PII. 2.bibliotēkas pastāvīgie sadarbības partneri ir PII „Pasaka”, L.Rancānes
Makašānu Amatu vidusskola. Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka sadarbojas ar
jauniešu centru „JACis”, Rēzeknes Pareizticīgo draudzes Svētdienas skolu.
Saskaņots darbs starp bibliotēkām, izglītības iestādēm un citām organizācijām
ļauj pilnveidot un dažādot bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu mūsu pilsētā.
Svarīga loma sekmīgā bibliotēku darbā ar bērniem ir bibliotēku krājumam.
Bērnu bibliotēkas krājuma veidošanas prioritārā mērķauditorija - bērni līdz 16 gadu
vecumam, vidusskolēniem krājumu komplektē Centrālā bibliotēka. Šāda pieeja,
veidojot krājumus, ļauj ievērot dažādu bibliotēkas lietotāju vecuma grupu intereses.
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Rēzeknes CB un filiālbibliotēku lasītāju skaits un jaunieguvumi 2013.gadā
Lasītāju skaits

% no kopskaita

% no
jaunieguvumiem

46

Jaunieguvumi
par budžeta
līdzekļiem
(eks. skaits)
644

Centrālā bibliotēka

3890

2. bibliotēka

2071

25

268

21

Bērnu bibliotēka

2479

29

360

28

Kopā

8440

51

1272

2013.gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas krājumam par pašvaldības
budžeta līdzekļiem iepirktas 333, bet 2.bibliotēkas krājumam - 69 grāmatas
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. No Latvijas bibliotekāru biedrības
bezatlīdzības lietošanā saņemta 21 grāmata par summu 105,14 Ls, tajā skaitā 12
grāmatas, kas iekļautas lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un Jauniešu
Žūrija” 2013.gada kolekcijā. Bērnu bibliotēka pagājušajā gadā dāvinājumā no
privātpersonām un organizācijām saņēmusi 632 izdevumu eksemplārus, tajā skaitā
160 grāmatas no Rēzeknes pareizticīgo baznīcas draudzes. Bērnu bibliotēka
2013.gadā abonējusi 24 žurnālus un 5 laikrakstus latviešu un krievu valodā.
2.bibliotēkā abonēti 7 bērnu žurnāli.
2013.gadā no bērnu bibliotēkas krājuma izslēgti 246 eksemplāri nolietotu un
38 eksemplāri lasītāju nozaudētu grāmatu.
2013.gada beigās bērnu bibliotēkas krājumā - 18057 iespiedvienības, tajā
skaitā 17821 grāmatas, 51 audiovizuāls informācijas nesējs, 3 kartogrāfiski
dokumenti. Krājumu veido dokumenti latviešu valodā (59 %), krievu valodā (38 %)
un citās svešvalodās (3 %). Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju 7,28. Krājuma apgrozība – 3,5.
2013.gadā darbā ar bērniem izpildītas 1728 uzziņas. Bērnu bibliotēkas
darbinieki snieguši 1697, bet 2.bibliotēkas darbinieki – 31 uzziņu. Meklējot
informāciju elektroniskajā katalogā un bibliotēkā pieejamajās datu bāzēs, veiktas
1000 elektroniskās uzziņas.
Uzziņu, informācijas darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras
krājums,

RCB

un

citu

bibliotēku

elektroniskie

katalogi,

analītikas

un

novadpētniecības datu bāzes, kā arī datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, samērā reti
„LURSOFT laikrakstu bibliotēka”. Liels atbalsts uzziņu izpildē ir brīvpieejas
datubāzes, e-vārdnīcas (latvijas.daba.lv, www.ailab.lv, lib.ru u.c.). Datubāzes
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pieejamas lasītavā un visu vecumgrupu abonementos, izmantojot VVBIS un 3TD
datorus. Bērnu bibliotēkas apmeklētājiem 2013.gadā sniegtas 1104 individuālas
konsultācijas darbā ar datoru. Palīdzība informācijas meklēšanā un apstrādē tiek
sniegta gan skolēniem, gan pieaugušajiem.
Tradicionālie

un

elektroniskie

pakalpojumi

tiek

popularizēti,

veicot

individuālo darbu ar lasītājiem un organizējot bērnu ekskursijas uz bibliotēku.
Datorzinību pamatprasmes tiek mācītas arī pirmsskolas vecuma bērniem. Jaunākā
skolas vecuma bērnu konsultāciju tēmas: kā izmantot dažādus bērniem piemērotus
interneta resursus, kuru adreses atrodamas bibliotēkas mājas lapā; kā izmantot
sociālos tīklus; drošība internetā. Individuālajā darbā ar pusaudžiem un jauniešiem
konsultācijas visbiežāk notiek par tēmām: grāmatu pasūtīšana un rezervēšana
internetā; informācijas meklēšana Novadpētniecības datubāzē; datubāzēs Letonika,
Rubricon. Visaktīvāk lietotāju apmācība un konsultēšana notiek projektu nedēļu laikā,
kad skolēni kopā ar bibliotekāriem meklē informācijas avotus, un bērni mācās ne tikai
atrast, bet arī izvērtēt internetā pieejamo informāciju. Uzziņu darbā tiek izmantots arī
tradicionālais uzziņu literatūras krājums: universālie uzziņu izdevumi, enciklopēdijas
un vārdnīcas, citi informācijas avoti, tomēr jāatzīst, ka informācijas meklēšana
grāmatās bērniem sagādā grūtības. Aug elektronisko informācijas avotu paaudze.
Intensīvi tiek izmantoti kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas pakalpojumi.
2013.gadā bērnu bibliotēku ir apmeklējušas 3 skolēnu un 6 pirmsskolas
iestāžu audzēkņu ekskursiju grupas, kopā 165 bērni un 17 pedagogi. Pilsētas Centrālo
bibliotēku - 5 skolēnu ekskursijas (140 dalībnieki), bet 2.bibliotēkā viesojušās 4
ekskursiju grupas. Ekskursiju laikā skolēni tradicionāli tiek iepazīstināti ar bibliotēkas
lietošanas noteikumiem un bibliotēkas struktūru, grāmatu izvietojumu plauktos un
patstāvīgas informācijas meklēšanas iespējām. Bibliotekārajā stundā „Kā meklēt
informāciju periodiskajos izdevumos un elektroniskajā katalogā?” 2.vidusskolas 4.b
klases skolēni (skolotāja L.Taškāne) iepazinās ar bērnu žurnālu tematisko
piedāvājumu, žurnāla uzbūvi - satura rādītāju, rubrikām, patstāvīgi veica uzdevumu,
izvēloties tēmai atbilstošu izdevumu, kā arī iepazinās ar meklēšanas iespējām
bibliotēkas elektroniskajā katalogā, datu bāzēs „Analītika” un „Novadpētniecība”.
Centrālās bibliotēkas tematiskajā pasākumā „Bibliotēka – grāmatu nams”
Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas svētdienas skolas audzēkņi (bērni un jaunieši) guva
ieskatu, kā meklēt informāciju novadpētniecības materiālos.
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Individuālajā darbā, skaidrojot noteikumus darbam ar datoru, tiek izmantotas
portāla http://www.draudzigsinternets.lv iespējas. E-prasmju nedēļas laikā bibliotēkas
apmeklētāji pildīja anketas par e-prasmēm, bibliotēkas patstāvīgajiem apmeklētājiem
tika organizēta pārruna „Par drošību internetā”.
Lielu atsaucību guvusi Centrālās bibliotēkas
sadarbībā ar Jauniešu centru ”JACis” organizētā
atraktīvā

nakts

orientēšanās

spēle

„Atrodi

bibliotēkā” ar mērķi - attīstīt orientēšanās prasmes
informācijas

meklēšanā

dažādos

bibliotēkas

informācijas avotos. Piedalījās 25 jaunieši.
Pusaudžu un jauniešu auditorijai (17 dalībnieki) Jauniešu centrā „JACis” tika
organizēta diskusija „Mana sapņu bibliotēka”, kurā ar stāstiem un iespaidiem par
bibliotēkām Francijā, Horvātijā dalījās šo valstu jaunieši, brīvprātīgo kustības
dalībnieki, bet Centrālās bibliotēkas darbinieces stāstīja par Latvijas bibliotēkām.
2013.gadā bērnu bibliotēkā organizēti 24, pilsētas 2.bibliotēkā - 6, bet
Centrālajā bibliotēkā - 21 bērnu un jauniešu auditorijai adresēti tematiski pasākumi.
Bērnu bibliotēkā notikuši pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, kuri
sagādājuši prieku un gandarījumu gan pasākumu dalībniekiem, gan organizatoriem, jo
bērni ierodas tik atvērti un zinātkāri. Tematiskie pasākumi „Es tevi mīlu tik daudz!”
(PII„Zvaniņš”, 27 dalībnieki) un „Mīlu Tevi, māmiņ!”( Katoļu PII, 13 bērni) veltīti
attiecībām ar mīļajiem cilvēkiem ģimenēs un draugiem. Pārrunājot lasītās grāmatas,
spēlējot spēles, bērni mācās teikt labus vārdus cits citam, iepriecināt savus draugus un
tuviniekus gan Māmiņu dienā, gan ikdienā.
Svinot dzejnieces I.Zanderes jubileju, Rēzeknes bērnu bibliotēkas darbinieces
organizējušas pasākumu ciklu „Pastaiga pa Ineses Zanderes dzejas takām”, ar
grāmatām iepazīstinot Bērnu žūrijas dalībniekus Kultūras un atpūtas parkā rīkotā
dzejas pasākumā, apciemojot Katoļu PII un Rēzeknes slimnīcas bērnus, kur
dzejnieces vārsmas skanēja īpaši aktuāli. Tematisks pasākums „Kopā ar Līzi Analīzi”
notika Katoļu PII „Incīši” (27 dalībnieki). Bibliotekāres I.Kuzņecova un Dz.Germova,
tērpušās stilizētos „dakteru” tērpos, lasīja I.Zanderes dzejoļus no krājuma „Līze
Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”, pārrunāja ar bērniem, kā cilvēks jūtas, kad ir
vesels un kā, kad ir slims, kā saglabāt veselību un kā pārvarēt bailes no medicīniskām
procedūrām. Bērni paši iejutās dakteru lomās un ārstēja rotaļlietas.
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Ziemeļvalstu nedēļas Rītausmas stundā „Baltā pasaka” bērnu bibliotēkā
ciemojās Katoļu PII bērni.
Bērnu bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērniem notika arī izzinoša satura
pārrunas par grāmatām:„Runājošās” grāmatas par dabu” (PII „Varavīksne”, 23 bērni)
un „Kā saudzēt grāmatas” (PII „Varavīksne”, sagatavošanas grupas 26 bērni), rādot
izstādē „Grāmatu asaras” eksponētās netīru roku, lietus un mājdzīvnieku sabojātas
grāmatas.
Pilsētas 2.bibliotēkā PII „Pasaka” audzēkņi piedalījās bibliotēkas pasākumā
„Mini, mini mīkliņu”, bet īpaši bērnus sajūsmināja tematiskais pasākums
„Mārtiņdiena bibliotēkā” (18 apmeklētāji) (skat http://ejuz.lv/esqnt).

Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem 2013.gadā bērnu bibliotēka
organizējusi 2 brīvdabas lasījumus.
Lasījums „Pilsētā ienāca mežs” Kultūras un atpūtas
parkā notika Muzeju nakts noskaņās un bija veltīts
I.Ziedoņa jubilejai (I.Ziedoņa „Zaļās pasakas”
lasījums,

koku,

pavasara

ziedu

vērošana

un

atpazīšana, vainagu pīšana, zīmēšana uz asfalta)
(skat. http://ejuz.lv/weilh).
Pilsētas svētkos pilskalnā bruņinieku cīņu
laikā notika brīvdabas lasījums „Rēzeknes pils
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leģendas” par Rēzeknes pilskalna teiku varoni Rozāliju jeb Rozi krievu valodā, jo
daudzi bērni nezina senos nostāstus. Centrālās bibliotēkas darbinieces „Vislatvijas
lasīšanas dienā” organizēja pasaku lasīšanu Rēzeknes 2.vidusskolas 3.klases
skolēniem (24 dalībnieki).
2013.gadā pilsētas 2.bibliotēkā organizēti 4 tematiski pasākumi skolēniem
(skat. http://ejuz.lv/azbcj) Pavasarī sadarbībā ar 5.vidusskolas 3.a klasi notika
pasākums „Krāsaino pasaku pasaulē” par I.Ziedoni.

Rudenī notika L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas 1.-4.klases audzēkņu
kompozīcijas darbu izstāde „Punkts un ap
punktu…”,
darinājumiem

kas

ar

oriģinālajiem

piesaistīja

bibliotēkas

apmeklētāju uzmanību, bet novembrī bērni
ieradās bibliotēkā, lai piedalītos viktorīnā
sākumskolas
„Ziemeļvalstis”

vecuma
(Makašānu

bērniem
amatu

vidusskolas skolēni, 30 dalībnieki), savukārt, pamatskolas klašu audzēkņi piedalījās
pasākumā, kas veltīts O.Vācieša jubilejai „Ojāram Vācietim – 80” (30 dalībnieki).
Centrālajā bibliotēkā Eiropas mēnesī, maijā, jaunākā skolas vecuma bērniem
tika organizēta izzinoša interaktīva spēle par
Eiropas

Savienību

„40

minūtēs

apkārt

Eiropai”. Piedalījās Rēzeknes 1.vidusskolas
4.klase un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas
4.klase (48 dalībnieki).
Rudenī notika „Dzejas stunda kopā ar Ojāru
Vācieti”- tematisks pasākums ar O.Vācieša
bērnu dzejas lasījumiem un interesantu biogrāfijas faktu atklāsmi Rēzeknes Valsts
Poļu ģimnāzijas 5.klases skolēniem (24 apmeklētāji).
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Sekmīgu darbu ar vecākajiem pusaudžiem un jauniešiem Centrālajā bibliotēkā
nodrošina cieša sadarbība ar jauniešu centru „JACis” (skat. http://ejuz.lv/ylcau).
2013.gadā organizēti pasākumi jauniešiem par dzimto pilsētu, popularizējot
novadpētniecības literatūras krājumu, veicinot novada vēsturiskā un kultūras
mantojuma apgūšanu un saglabāšanu.
Sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas pasniedzējiem
Centrālajā bibliotēkā noticis grāmatu mākslai veltīts seminārs - pētnieciska nodarbība
„Grāmatu noformējums”. Tās dalībnieki - Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas
programmas „Mākslas un dizaina studijas” 1.kursa audzēkņi.

Bērnu bibliotēkā 2013.gadā apmeklētājus iedvesmoja 3 Rēzeknes Mākslas un
Dizaina vidusskolas audzēkņu (skolotājas A.Andrejeva, E.Maslovska) radošo darbu
izstādes „Batika Jāņu nakts krāsās”, „Mazā raganiņa aicina” (skat.http://ejuz.lv/ggcff)
un „Kolāžas”.
Austrumlatgales radošo pakalpojumu centra
„Zeimuļs” vizuālās mākslas skolotājas J.Antonovas
audzēkņu darbu izstādi „Atnāca pasaka” bērnu
bibliotēkā apmeklēja ģimenes ar bērniem un draugu
pulciņi,

lai

kopā

priecātos

par

krāšņajiem

zīmējumiem.
Bērnu bibliotēkas vismazākie klienti - pirmsskolnieki un jaunāko klašu skolēni
ceļu uz bibliotēku atrod kopā ar vecākiem un vecvecākiem, bet liela nozīme arī
pirmsskolas iestāžu un sākumskolas klašu ekskursijām, kuru laikā bērni iepazīst
bibliotēkas piedāvājumu un, mājās pārnākuši, vecākus lūdz piereģistrēties bibliotēkā.
Skolēnu vecākus aicinām ņemt līdzi uz bibliotēku arī mazos bērnus, mērķtiecīgi
komplektējam šai vecumgrupai piemērotas grāmatas gan aplūkošanai, gan skaļai
lasīšanai. Ģimenēm piedāvājam iesaistīties „Bērnu un jauniešu žūrijā”, kurā tagad ir
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iespēja piedalīties arī vecākiem. Labus panākumus guva izstāde „Palasi man,
māmiņ!”, kurā piedāvājām grāmatas skaļai lasīšanai mājās kopā ar bērniem.
Bibliotēku nedēļā bērnu bibliotēkā tika rīkota izstāde (no rēzekniešu
privātbibliotēkām) „Vectētiņa bērnības grāmatas”. Apmeklētāji varēja aplūkot 50.60.gadu bērnu grāmatas, kas vecākajai paaudzei raisīja priecīgas atmiņas, bet bērniem
deva iespēju turēt rokās mūsdienās bibliotēkās reti sastopamus izdevumus.
Sadarbībā ar Centrālas bibliotēkas darbinieci Rutu Suseju notika tematiska

stāstu pēcpusdiena „Spēļu un rotaļu laiks jeb tā spēlējās agrāk, tā spēlējas tagad”, kā
arī literatūras izstāde „Spēļu un rotaļu grāmatas”. Pasākuma gaisotne bija patiesi
ģimeniska un atraisīta. Stāsti par spēlēm, rotaļām un spēlēšanos, kā arī iespēja
klausīties un dalīties pieredzē ar ģimenes paaudžu stāstiem, sagādāja prieku gan
vecvecāku, gan mazbērnu paaudzei(skat. http://ejuz.lv/wdl61).
Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar Rēzeknes pareizticīgo baznīcas svētdienas
skolu tika organizēts tematisks pasākums „Lasīsim kopā: ģimene un lasīšanas
tradīcijas”.
Viena no galvenajām Centrālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitātēm bija
zibakciju programma „Rēzekne skaita nu Zeimuļa da Goram”, kur vecāki un
vecvecāki kopā ar bērniem un mazbērniem piecos pieturas punktos Rēzeknes gājēju
ielā kopīgi lasīja mīļākās grāmatas, rādot piemēru un popularizējot lasīšanu kā vērtīgu
nodarbi, kā arī veidojot paaudžu saikni caur grāmatu.
Lasītāju – bērnu interešu pētīšanai 2013.gadā galvenokārt izmantotas netiešās
interešu pētniecības metodes: novērošana, individuālas pārrunas par izlasītajām
grāmatām un interesējošām tēmām.
Bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa „Bērnu un
Jauniešu žūrija”. 2013.gadā tajā iesaistījušies 132 eksperti. Priecē fakts, ka arvien
vairāk žūrijas darbā iesaistās bērni no skolām ar krievu mācību valodu. Lielajos
lasīšanas svētkos Rīgā, pateicos pilsētas pašvaldības atbalstam, bija iespēja piedalīties
ekspertiem no 5 pilsētas skolām. Organizējot 2013.gada žūrijas darbu, citas Rēzeknes
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Centrālās bibliotēkas struktūrvienības žūrijas kolekcijā iekļauto grāmatu eksemplārus
aizdeva bērnu bibliotēkai, tā radot iespēju vienlaicīgi lasīt lielākam dalībnieku
skaitam. Rēzeknes pilsētas Dome žūrijas dalībniekus apbalvoja ar saldumu balvām,
ko pasniedza pilsētas Lielās Ziemassvētku egles iedegšanas svētkos.
Bērnu bibliotēkā katrai vecumgrupai adresētais krājums izvietots atsevišķās
telpās (pirmsskolas un 1.-4.klašu abonements, 5.-6.klašu abonements un 7.-9.klašu
abonements), tomēr ikviens apmeklētājs var izvēlēties grāmatas arī citās zālēs.
Atbilstoši katrai vecumgrupai tiek organizētas tematiskas literatūras un bērnu radošo
darbu izstādes. Grāmatu izsniegšana un pieņemšana notiek vienā vietā.
Bērnu bibliotēkā 2013.gadā reģistrēti 126 pirmsskolas vecuma bērni, pilsētas
2.bibliotēkā - 67 pirmsskolnieki. Sadarbībā ar pirmsskolas iestāžu pedagogiem,
vecākiem un vecvecākiem cenšamies modināt interesi par bibliotēku un grāmatu
pasauli. Bērnu bibliotēkā ciemojās PII „Varavīksne”, „Bitīte”, un Rēzeknes Katoļu
bērnudārza grupiņu audzēkņi, 2.bibliotēkā - PII „Pasaka” bērni. Pirmsskolas vecuma
bērniem 2013.gadā veidots izstāžu cikls „Pasaule ap mums” („Mūsu draugi
dzīvnieki”, „Līsti, līsti, lietutiņ!” „Cepu, cepu kukulītī”, „Čibu, čabu, meža zvēri”),
sagatavotas grāmatu kopas nodarbībām bērnudārzos („No bērnu bibliotēkas dzejas
pūra”, „Pulksteņi agrāk un tagad”, „Profesijas”, „Kā radās papīrs”).
Bibliotēkas darbinieces I.Kuzņecova un Dz.Germova ar dzejas grāmatu izstādi
piedalījās pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu dzejas svētkos-konkursā „Skani,
mana valodiņa” PII „Auseklītis”, bet bibliotēkā notika konkursa dalībnieku runāto
dzejoļu ilustrāciju izstāde. Katoļu PII „Incīšu” grupiņas bērni bibliotēkai dāvāja
zīmējumu izstādi „Bērni zīmē mūsu priekam”.
Vecāki aktīvi izmanto iespēju bibliotēkā paņemt bilžu grāmatas aplūkošanai
un skaļai lasīšanai mājās. Īpaši pieprasītas ir grāmatiņas - rotaļlietas ar skaņas
efektiem, atveramām kabatiņām, uzdevumiem, tomēr tā arī ir krājuma daļa, kas
visātrāk nolietojas. 2013.gadā, papildinot tematiskā plaukta „Mana pirmā grāmatiņa”
krājumu, iegādātas vairāk nekā 20 jaunas grāmatas lasīšanai pa zilbēm, kā arī citas
izzinoša satura grāmatas bērniem, kas gatavojas skolai.
Jaunākā skolas vecuma bērni ir visaktīvākā lasītāju grupa gan bērnu
bibliotēkā, gan 2.bibliotēkas bērnu nodaļā. 2013.gadā darbs ar jaunākā skolas vecuma
grupām notika skolēnu ekskursiju laikā, kad kopā ar skolotāju bērni pirmoreiz ieradās
bibliotēkā, iepazinās ar tās iekārtojumu un uzzināja, kā kļūt par bibliotēkas
lietotājiem. Bērnu bibliotēku apmeklēja Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 1.b.klase
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(26 bērni), Rēzeknes 2.vidusskolas 4.b.klase (15 bērni), Rēzeknes 5.vidusskolas
vasaras nometnes dalībnieki (25 bērni). 2.bibliotēkā viesojušies 5.vidusskolas 3.a
klases, L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņi.
Bērniem patīk darboties lasītavas spēļu stūrītī, kur kopā ar draugiem var
spēlēties vai bariņā aplūkot enciklopēdijas, atraktīvās skaņu grāmatas, pazīmēt vai
pakrāsot krāsojamās lapas. 2013.gadā iegādāta jauna aizraujošu spēļu kolekcija, ko
labprāt izmanto gan pirmsskolnieki, gan pusaudži.
Pusaudžu un jauniešu interešu lokā - šausmu un piedzīvojumu stāsti,
romantiski jauniešu bestselleri, populāru autoru jaunākās grāmatas. Šīs vecumgrupas
lasītāji sev vēlamo lasāmvielu varēja atrast literatūras izstādēs „Jaunākie romāni
jauniešiem”, „Kad cilvēks mīl, viņš dzīvo”, „Ceļojumi sapņos un īstenībā” un citās.
Pusaudži lasītavā visbiežāk ierodas bariņos, lai kopā veiktu projektu darbus,
ieskatītos sociālajos portālos. Šķiet, ka sociālajos tīklos brīvo laiku vairāk pavada
meitenes-pusaudzes, kamēr zēni vairāk spēlē spēles internetā, pēta jaunākos tehnikas
sasniegumus, arī klausās iemīļotu grupu mūzikas ierakstus.
Vidusskolēni vairāk apmeklē Centrālo un pilsētas 2.bibliotēku, tomēr arī bērnu
bibliotēkā 2013.gadā reģistrēti 137 10.-12.klašu jaunieši.
Arvien vairāk uzmanības tiek veltīts bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērnu
bibliotēkai

izveidojusies

veiksmīga

sadarbība

ar

Rēzeknes

Logopēdiskās

internātpamatskolas audzēkņiem. 2013.gadā ekskursijā bibliotēkā bija ieradušies
6.klases skolēni (skolotāja A.Sidarāne), lai iepazītos ar Bērnu un Jauniešu žūrijas
grāmatu kolekciju un tās ņemtu skaļai lasīšanai. Sadarbībā ar šo klasi novembrī valsts svētku nedēļā noritēja O.Vācieša jubilejai veltīts tematisks pasākums „Tu esi
Latvija”, kurā bibliotēkas darbinieces iepazīstināja skolēnus ar dzejnieka radošo
biogrāfiju, bet bērni skandēja dzeju. Bija arī skolēnu zīmēto O.Vācieša dzejoļu
ilustrāciju un dzejas grāmatu izstāde. Centrālajā bibliotēkā notika Rēzeknes
Logopēdiskās

internātpamatskolas

skolēnu

zīmējumu

izstāde

„Es+grāmata+bibliotēka“.
Bērnu bibliotēku kopā ar vecākiem apmeklē arī bērni ar citām dažāda rakstura
veselības problēmām. Nereti individuāla palīdzība un sapratne nepieciešama gan
bērniem, gan vecākiem.
Rēzeknes pilsētas CB un bērnu bibliotēka ir pieejamas bērniem ar kustību
traucējumiem.
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Darbā ar bērniem cenšamies dažādot bibliotekārā darba formas. Bērnu bibliotēkas
krājuma satura atklāsmei organizētas 120 literatūras izstādes, iekārtotas 11 bērnu
radošo darbu izstādes, notikušas 3 radošās darbnīcas, organizēti 12 pasākumi, kā arī 5
pārrunas un 4 grāmatu apskati skolēnu ekskursiju laikā. 2.bibliotēkā notikušas 41
literatūras izstāde, 4 radošo darbu izstādes, 4 pasākumi un viktorīna. Daudzpusīgā
literatūras izstāžu un pasākumu tematika iepazīstina lasītājus ar valsts un pilsētas
dzīvē ievērojamiem notikumiem, cilvēkiem, radošo darbu izstādes audzina spēju
saskatīt skaisto un iedvesmo radīt to pašiem savām rokām. Stāstot par Latvijas dabu,
vēsturi un kultūru, cenšamies audzināt lepnumu par savu valsti un tās ļaudīm.
Bibliotēkā organizētās izstādes tiek fotografētas un informācija par tām tiek publicēta
RCB mājas lapā sadaļā „Afiša”.
2013.gadā par bērnu bibliotēkas aktualitātēm un jaunieguvumiem sagatavota 21
publikācija laikrakstos „Rēzeknes Vēstis”(latviešu un krievu valodā), „Panorama
Rezekne” un „Vietējā Latgales Avīze”, 24 publikācijas - RCB mājas lapā, kā arī 3
publikācijas citās interneta vietnēs.
Darbā ar bērniem un jauniešiem īpaši svarīgi ir zinoši, labvēlīgi un strādāt
griboši darbinieki. Bieži vien bibliotēkas apmeklētājiem – bērniem pietrūkst labas
uzvedības iemaņu, viņi uzvedas izaicinoši un agresīvi, - tad lieti noder zināšanas
pedagoģijā, psiholoģijā, arī jurisprudencē.
2013.gadā esam daudz un radoši strādājuši, papildinājies grāmatu krājums,
pieaudzis lasītāju skaits.
2014.gadā ceram atgūt bērnu bibliotēkas agrāko lasītavas telpu, tomēr būs
nepieciešama rekonstrukcija, lai to varētu pilnvērtīgi izmantot. Tāpat arī daļai telpu
nepieciešams kosmētiskais remonts. Bibliotēkai nepieciešama logu un ārdurvju
nomaiņa. Strauji nolietojas datortehnika, nepieciešams jauns krāsu printeris.
Finansiālo iespēju robežās problēmas tiek risinātas.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
RCB tīmekļa vietne www.rezeknesbiblioteka.lv izveidota 2008.gadā un tajā
pieejama plaša un vispusīga informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem.
2013.gadā aktīvi turpināta tīmekļa vietnes bilingvalizācija, nodrošinot informācijas
pieejamību arī krievu valodā. Bibliotēkas interneta vietnē nodrošināta publicitāte
visām reģiona publiskajām bibliotēkām.
2013.gadā

katru

dienu

tika

veikts

bibliotēkas

interneta

vietņu

www.rezeknesbiblioteka.lv un http://rus.rezeknesbiblioteka.lv/ satura vadības darbs:
publicēšanai sagatavoti, pielāgoti, rediģēti un publicēti 226 jauni ziņu sižeti ar
ilustratīvajiem materiāliem (tajā skaitā 198 par Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku,
26 – par filiālbibliotēkām, 2 – par reģiona bibliotēkām); publicēšanai sagatavoti un
publicēti 24 jaunieguvumu saraksti; sagatavotas un publicētas 2 virtuālās izstādes;
bibliotēku izstāžu afiša papildināta ar 113 fotogrāfijām.
Visu gadu interneta vietnē regulāri pēc nepieciešamības tika atjaunota un
papildināta

pastāvīgā

informācija:

bibliotēku

statistikas

dati,

darba

laiki,

kontaktinformācija u. c. Pastāvīgi veikta interneta vietnes satura pārbaude, hipersaišu
darbības testēšana un bojāto saišu labošana. Izveidoti un bibliotēkas interneta vietnē
publicēti centrālās bibliotēkas, tās filiāļu, kā arī vienotie pilsētas un reģiona
bibliotēkās 2013.gadā abonētās periodikas saraksti, izstrādāti interneta vietnei
nepieciešamie reklāmas banneri, izveidotas jaunas ziņu apakšsadaļas „Aktuāli” un
„Bērnu un jauniešu žūrija”, aktīvi menedžēts bibliotēkas profils sociālajā tīklā
Draugiem.lv, kā arī turpināta bibliotēkas Twitter konta vadība.
2013.gadā uzskaitīti 98319 unikālie (termins „unikālie” – no vienas IP
adreses dienā tiek skaitīts viens apmeklējums) RCB interneta vietnes apmeklētāji
(2012.g. – 104970), reģionālo e-kopkatalogu 2013.gadā apmeklējuši 11837 unikālie
apmeklētāji (2012.g. - 32451), bet bibliotēkas profilu Draugiem.lv - 2668 unikālie
apmeklētāji (2012.g. – 1972).
Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā. Tajā
ietverta informācija par 60 reģiona publisko un mācību iestāžu bibliotēku krājumiem.
32 reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām un 21 reģiona mācību iestāžu
bibliotēkai, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku darba speciālistei ir
tiesības tieši piedalīties kopkataloga veidošanā. Izvērtējot bibliotēku darbinieku
profesionālo sagatavotību un iespējas iesaistīties kopkataloga veidošanas procesā,
Rēzeknes pilsētas CB katrai bibliotēkai noteikusi tai veicamo funkciju un tiesību
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apjomu. 3 bibliotēkām (Viļānu, Audriņu un Maltas) ir tiesības pašām veidot jaunus
bibliogrāfiskos aprakstus. Pārējo bibliotēku tiesības aprobežojas ar eksemplāru ziņu
pievienošanu jau esošiem bibliogrāfiskiem aprakstiem. Ja ir nepieciešami jauni
bibliogrāfiskie apraksti, to izveidei šīs bibliotēkas RCB Komplektēšanas un apstrādes
nodaļai iesniedz attiecīgo grāmatu sarakstus. Iesniegtās bibliotēku krājumu
informācijas atspoguļošanas termiņš kopkatalogā – 3-5 darba dienas (atkarībā no
ievadāmās informācijas apjoma).
Elektroniskajā katalogā iekļauto ierakstu skaits 2013.gada beigās – 90093
(2012.g. - 83299).
RCB interneta vietnes sadaļā „Elektroniskais katalogs” tiešsaistē pieejamas
šādas pašu veidotās datu bāzes: Analītika, Novadpētniecība. Sadaļā „Depozitārijs”
tiek uzturēts RCB depozitārijā pieejamo grāmatu saraksts (Excel formātā). Ierakstu
skaits RCB veidotajās datu bāzēs 2013.gada beigās: analītikas datu bāzē – 61573
(2012.g. – 61077), novadpētniecības materiālu datu bāzē – 56191 (2012.g. – 49111),
depozitārijā pieejamo grāmatu sarakstā – 6234 (2012.g. – 5939).
CB un filiālbibliotēkās pieejamas tiešsaistes datu bāzes Letonika un LURSOFT
laikrakstu bibliotēka (bezmaksas piekļuvi šīm datu bāzēm nodrošina „Kultūras
informācijas sistēmu centrs”), kā arī RCB abonētās datu bāzes RUBRICON,
pasakas.net. Centrālajā bibliotēkā bez tam pieejamas vēl arī datu bāze Nozare.lv un
LURSOFT datubāzes, ko bibliotēka abonē par saviem līdzekļiem. RCB ārējās
apkalpošanas punktā (Medicīnas bibliotēkā) lietotājiem ir nodrošināta iespēja
tiešsaistē izmantot RSU bibliotēkas resursus.
RCB lietotāju rīcībā ir 27 datori ar interneta pieslēgumu (Centrālajā bibliotēkā 15, 2.bibliotēkā – 5, Bērnu bibliotēkā – 7), visās bibliotēkās nodrošināta iespēja
izmantot bezvadu internetu. Darbiniekiem ir izveidota 21 datorizēta darba vieta.
Jāatzīst, ka visa datortehnika, kas iegādāta par pašu līdzekļiem vai saņemta no
VA „Kultūras informācijas sistēmas” 2005.-2008.gadā (projektu VVBIS un „Trešais
tēva dēls” ietvaros), ir jau novecojusi un nereti rada problēmas ikdienas darbā.
Vairākiem datoriem esam nomainījuši pamatplati ar procesoru un operatīvo atmiņu,
taču tas nav uzskatāms par problēmas risinājumu ilgtermiņā. Visās reģiona
publiskajās bibliotēkās nepieciešama datorparka atjaunināšana.
2013.gada nogalē par pašvaldības budžeta līdzekļiem RCB ir nopirkti 7 jauni
datori, kas nodoti Centrālās bibliotēkas (5), bērnu bibliotēkas (1) un 2.bibliotēkas (1)
lietošanā, nomainot vecos 2003.- 2005.gadā iepirktos datorus.
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Gada nogalē no Microsoft saņemts apjomīgs korporācijas programmatūras
ziedojums, nodrošinot to licencētu izmantošanu publiskajās bibliotēkās divu gadu
periodā.
Bibliotekārā darba procesu pilnīgu automatizāciju visās RCB struktūrvienībās
nodrošina BIIS ALISE. Apgūti un bibliotēkas darba praksē ieviesti visi sistēmas
pamatmoduļi.
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6. Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt
materiālus par novadniekiem un notikumiem. Ik dienas tiek strādāts pie tēmu un
materiālu izveides un sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu
vairākos virzienos. 2013.gadā turpinājies darbs pie pilsētas un novada izpētes,
novadpētniecības krājuma regulāras papildināšanas ar jauniem dokumentiem,
līdztekus kārtējai dokumentu caurskatīšanai un atlasei veicot arī to retrospektīvu
pārskatīšanu.
2013.gadā sniegtas 255 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB – 135.
Uzziņas sniegtas, galvenokārt, par šādām tēmām: Rēzeknes apbūve, pieminekļi,
piemiņas vietas, parki (Rēzeknes autoosta, Rēzeknes internātskola, Varoņu ielas
parks, Miera ielas kapi, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”);
ievērojamie novadnieki (A.Kūkojs, Fr.Varslavāns, J. Tiņanovs, J.Baško, J.Šešolins,
J.Streičs). Vairākas uzziņas ir sniegtas ārzemēs (Izraēlā, ASV) dzīvojošiem
novadniekiem, Pleskavas apgabala zinātniskajai bibliotēkai. Nozīmīgākās rakstveida
uzziņas, kas sagatavotas pēc pieprasījuma: par Viļānu novada vēsturi un viļāniešiem,
par Latgales kultūras nedēļu Rīgā; par dzejniekiem – vecticībniekiem; par Latvijas
Tautas frontes darbību Rēzeknē un Rēzeknes rajonā; par novadnieku, LR Saeimas
deputātu V.Nikonovu.
Izstādes par novadu, Rēzekni un ievērojamiem cilvēkiem joprojām ir viena no
biežāk izmantotajām darba formām novadpētniecības materiālu popularizēšanai,
zīmīgu notikumu, novadnieku jubileju atspoguļošanai 2013.gadā izstāžu ciklā
„Latgale un latgalieši” CB sagatavotas 36 izstādes. Kā interesantākās, visvairāk
apmeklētās, būtu minamas: „Stāvēt par Latgali” (L.Latkovskim (jun.) -70), „Dzimtās
zemes krāsas” (gleznotājam J.Undam – 85), „ Varonīgi uzticīgs mīlestībai” (bīskapam
B.Sloskānam – 120), „Rēzeknes Poļu vidusskolai – 20”, „Tikšanās ar Juriju
Tiņanovu”, „Grōmotu Jōņs” (J.Elksnim – 80), „Latgales kultūras nedēļai Rīgā – 55”.
Turpināta Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiālu
e-datu bāzes veidošana. 2013.gadu noslēdzot, ierakstu skaits datu bāzē – 56191. Datu
bāzē turpinām iekļaut ierakstus arī par Latgales Kultūrvēstures muzeja lasītavas un
Latgaliešu literatūras fonda krājumiem (2013.gadā -104 jauni ieraksti).

25

Uz Latvijas Nacionālo bibliotēku regulāri tiek sūtīti vietējo laikrakstu
publikāciju analītiskie apraksti. 2013.gadā eksportēto ierakstu skaits – 3891 (2012.g. –
3589).
Turpinājusies novadpētniecības materiālu kārtošana tematiskajās mapēs:
„Personālijas” (pavisam 210) un dažādas tematikas mapes (pavisam - 293). Gada
laikā iekārtotas 13 jaunas novadpētniecības mapes. Tematisko mapju izsniegums 676 (2012.g. – 409). Vislielākā lasītāju interese bijusi par Rēzeknes vēsturi, Latgales
muižām, baznīcām, Rēzeknes parkiem, atsevišķām ēkām, izciliem novadniekiem.
2013.gadā pabeigta novadpētniecības mapju rekataloģizācija.
Konsultatīvā darba ietvaros sniegtas konsultācijas par novadpētniecības
jautājumiem gan reģiona bibliotekāriem, gan novadpētniecības entuziastiem, citiem
interesentiem. RCB vecākā bibliogrāfe R.Suseja piedalījās Balvos notikušajā
novadpētniecības konferencē ar ziņojumu par novadpētniecības e-resursiem RCB.
2013.gadā bijušas 82 Centrālās bibliotēkas darbinieku sagatavotas publikācijas
presē par bibliotēku darba aktualitātēm, ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem
notikumiem Rēzeknē un novadā. Par bibliotēku darbu rakstījuši arī vietējās preses
žurnālisti (34 publikācijas). Interesantākās publikācijas: Svikša S. Rēzeknes jaunieši
piedalās Nakts orientēšanās spēlē bibliotēkā (Vietējā); Šeršņova M. Bibliotekārs - tas
ir...: [par Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku darba speciālisti A.Belogubovu]
(Rēzeknes Vēstis); Zuja A. Nanūjaucūt tū, kas ir... : [par P.Stroda "Pareizraksteibas
vōrdneicas" atkārtotā izdevuma prezentāciju RCB] (Rēzeknes Vēstis); Šeršņova M.
"...mūsu Rēzeknes upe - visskaistākā": [par Rēzeknē dzimušo kinorežisoru F.Ermleru]
(Rēzeknes Vēstis); Suseja R. Ne tikai pienākums: [par Rēzeknes Miera ielas kapsētā
apbedītajiem Latgales sabiedriskajiem darbiniekiem] (Rēzeknes Vēstis); Suseja R.
Saru bumbas, "pupsiki" un datorspēles : [par pasākumu UNESCO LNK iniciatīvas
"Stāstu bibliotēkas" ietvaros] ( Rēzeknes Vēstis); Šeršņova M. Latgale skan Pleskavā:
[par RCB pārstāvju piedalīšanos grāmatu forumā Pleskavā] (Rēzeknes Vēstis);
Šeršņova M. Tikšanās Žemaitijā: [par RCB speciālistu piedalīšanos starptautiskajā
konferencē Skodā (Lietuva)] (Rēzeknes Vēstis); Zuja A. Atcerēsimies: [par Latgales
kultūras nedēļas atceres pasākumiem Rēzeknē] (Rēzeknes Vēstis).
Bibliotēkas novadpētniecības darbā arvien lielāka uzmanība tiek veltīta
sadarbībai ar tuvākajiem kaimiņiem: iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, atmiņu
institūcijām un novadniekiem. Rēzeknes atvērtais jauniešu centrs „JACIS” jau vairāku
gadu garumā ir aktīvs Centrālās bibliotēkas sadarbības partneris. Ik gadu tiek
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izstrādāti kopīgi lokālās vēstures izpētes aktivitāšu plāni ar mērķi iepazīstināt un
ieinteresēt jauniešus savas novada, dzimtās vietas izzināšanā. 2013.gadā notikuši šādi
tematiski pasākumi: „Zaļā Rēzekne”, „Rēzeknes arhitektūra”, „Nacionālo minoritāšu
un reliģiju daudzveidība Rēzeknē”, kas organizēti UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu
bibliotēkas” ietvaros, aktualizējot lokālā mutvārdu mantojuma saglabāšanas tradīcijas.

2013.gadā turpinājusies aktīva sadarbība ar pilsētas skolām. Viena no
populārākajām sadarbības formām – ekskursijas uz bibliotēku. Aizvadītajā gadā tādas
bijušas 14. Ekskursiju laikā jaunieši tiek iepazīstināti ar bibliotēkas krājumu,
informācijas meklēšanas iespējām datu bāzēs un citos resursos, tai skaitā - personāliju
un tematiskajās mapēs.
Rēzeknes CB izveidojusies cieša sadarbība ar
Pleskavas

apgabala

universālo

zinātnisko

bibliotēku

(Krievija), un jau trešo gadu pēc kārtas RCB tiek aicināta
piedalīties starptautiskajā forumā „Krievu Rietumi”.
2013.gadā forumā esam piedalījušies ar ziņojumiem par
aktuāliem

Latgales

grāmatniecības

jautājumiem

un

ievērojamiem novadniekiem, kas saistīti ar Pleskavu.
2013.gadā uzsākta sadarbība ar Skodas pilsētas
publisko bibliotēku (Lietuva). Ar priekšlasījumiem par
latgaliešu valodas un kultūras jautājumiem, kā arī ar samērā
plašu latgaliešu grāmatu izstādi RCB speciālistes piedalījās
starptautiskajā konferencē „Vārdi, ko šodien izrunājam”,
kuru, aktualizējot reģionālo valodu, izlokšņu un dialektu
problēmas, rīkoja Skodas pilsētas bibliotēka. Līdztekus latgaliešu grāmatām, izstādē
bija eksponētas žemaišu (Lietuva) un kašubu (Polija) grāmatas.
2013.gadā RCB organizēti vairāki novadpētniecības tematikai veltīti
pasākumi. Ieskatam – dažas ilustrācijas:
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Dzejnieku - vecticībnieku dzejas krājuma „Trista
ļet nas zovut staroverami” prezentācija;

Stāstu un rotaļu pēcpusdiena „ Spēļu un rotaļu laiks jeb tā spēlējās agrāk”
(UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” ietvaros);
Valodnieka P.Stroda 121.dzimšanas dienas atcerei veltīts pasākums – atkārtotā
„Pareizraksteibas vōrdneicas” izdevuma prezentācija RCB.

Stāstu vakari „ Latvijas Tautas frontes
kustība un Trešā atmoda Rēzeknē” (UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas”
ietvaros,

sadarbībā

kultūrvēstures muzeju).

V.Vogula dzejas krājuma „ Sirds bolss” atvēršanas
svētki;
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ar

Latgales

Pasākums J.Tiņanova 119.dzimšanas dienas atcerei (sadarbībā ar studijteātri
„Joriks” un J.Tiņanova muzeju);

2013.gadā RCB novadpētniecības darbs ir bijis veiksmīgs. Organizēti
interesanti saturā un formā atšķirīgi (pat novatoriski) pasākumi: tikšanās ar
novadniekiem, stāstu vakari, interaktīvas un praktiskas informācijas meklēšanas
spēles, grāmatu prezentācijas, izstāžu atklāšanas, ekskursijas pa bibliotēku un pilsētu.
Novadpētniecības krājumu aktīvi izmantojuši studenti, pasniedzēji un skolēni,
novadpētniecības interešu grupas, palielinājies izsniegto novadpētniecības tematisko
mapju skaits, sekmīgi veidojusies sadarbība ar skolām un jauniešu centriem, atmiņas
institūcijām – muzeju, citām bibliotēkām. Pozitīva tendence - piedalīšanās
starptautiskos un vietēja mēroga projektos. Kā viena no negatīvām tendencēm –
samazinās novadpētnieciska rakstura uzziņu skaits.
Uzdevums 2014.gadam – detalizēta novadpētniecības darba plānošana,
bibliotēkas novadpētniecības krājuma satura maksimāli pilnīga atklāsme un
popularizēšana, Latvijas un ārzemju bibliotēku novadpētniecības darba aktuālākās
pieredzes analīze, dalība novadpētniecības projektos.
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7. Projektistrāde
2013.gadā RCB turpinājies darbs pie projektu izstrādes un īstenošanas.
Istenoti projekti:
„Rēzekne skaita nu Zeimuļa da Goram: Lasīšanas zibakciju programma”
(iesniegts Rēzeknes pilsētas PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” Mazo
kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam). Projekts, kaut arī konkursā
atbalstu nesaņēmis, ir ļoti sekmīgi īstenojies, gūstot plašu dalībnieku atsaucību un tā
norises atspoguļojumu masu medijos.
„Laipu liekot. Latvijas Tautas Frontei - 25” (sadarbībā ar Latgales
Kultūrvēstures muzeju, kurš, kā projekta pieteicējs, saņēmis finansējumu no LR
Kultūras ministrijas). Projekta ietvaros rīkotas tikšanās ar LTF aktīvistiem, izveidota
un daudzviet (t.sk. bibliotēkā) eksponēta ceļojošā izstāde, uzņemta mācību filma
skolu vajadzībām, rīkots vizuālās mākslas konkurss par LTF simboliku.
„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” (LBB un LNB izstrādātais
kultūras projekts). Atbilstoši projekta pieteikumam, RCB tā ietvaros saņēmusi 73
eksemplārus vērtīgu izdevumu kopsummā par 400 Ls.
Bērnu bibliotēka turpinājusi aktīvi līdzdarboties VKKF programmas
„Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”.
Atsaucoties Skodas (Lietuva) rajona publiskās bibliotēkas uzaicinājumam,
RCB iesaistījusies Lietuvas Kultūras ministrijas atbalstītajā projektā „Žemačiu būdo
ir išmintes skleidejui Simonui Daukantui-220”. Projekta nozīmīgākā aktivitāte –
dalība starptautiskajā konferencā Skodā par reģionālajām valodām/dialektiem
(kašubu, latgaliešu, žemaišu).
Turpinot sadarbību ar Pleskavas (Krievija) apgabala universālo ZB, RCB
pārstāves M.Sproģe un M.Šeršņova Pleskavas kolēģu īstenotā ilgtermiņa projekta
„Pierobežas kultūra” ietvaros piedalījās X Starptautiskajā grāmatu forumā „Krievu
Rietumi”, sagatavojot priekšlasījumus „Dzejas almanaha „Rēzekne” pieredze” un
„Dzejnieks Jevģenijs Šešolins: Rēzekne-Pleskava”.
Sekmīgi turpinājies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu
bibliotēkas”. Tā ietvaros 2013.gadā RCB īstenojusi virkni pasākumu gan bibliotēkas
telpās, gan ārpus tās. Gada nogalē saņemts apstiprinājums, ka RCB ir to bibliotēku
skaitā, kas aicinātas turpināt darbību UNESCO LNK izveidotajā „Stāstu bibliotēku
tīklā” arī tā nākamajā atskaites periodā.
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Turpinās darbs LR Ārlietu ministrijas pārraudzītajā projektā "ES informācijas
punkti bibliotēkās". Tā ietvaros bibliotēkā rīkota interaktīvā spēle „40 minūtēs pa
Eiropu”, sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību organizēta izstādeseminārs arodbiedrību aktīvistiem „Zini savas tiesības – strādā droši”, projekta
koordinatore A.Gaidule apmeklējusi mācību seminārus, piedalījusies ES informācijas
sniedzēju forumā.
Turpinājusies Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbība ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru, atbalstot aģentūras iniciatīvu/projektu „Valsts izglītības
attīstības aģentūras informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas
reģionos un informācijas nodrošināšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras
administrētajām programmām un iniciatīvām”. Ar VIAA noslēgtā Pakalpojuma
līguma ietvaros 2013.gadā saņemts finansiālais atbalsts 1083,- Ls apmērā.
No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projekta
„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkās” ietvaros: visās bibliotēkās
nodrošināta bezmaksas pieeja datu bāzēm Letonika.lv un LURSOFT laikrakstu
bibliotēka, ar atlaidēm abonētas datu bāzes Rubricon, nozare.lv.
Turpinājušās aktivitātes projekta „Trešais Tēva dēls” ietvaros, - nozīmīgākās
no tām: e-prasmju nedēļa, kuras laikā sadarbībā ar SEB banku rīkoti apmācību
semināri senioriem. Gada nogalē projekta ietvaros saņemts Microsoft programmatūras
ziedojums 77 146 USD vērtībā.
2013.gadā Rēzeknē pirmoreiz īstenota „Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras
nodarbinātības programma”. RCB, iesaistoties šajā programmā, piedāvājusi 3 darba
vakances: gan Centrālajā bibliotēkā, gan filālēs. Programmā iesaistītie jaunieši ir
strādājuši ar lielu pašatdevi un ieinteresētību.
Eiropas Sociālā Fonda, Nodarbinātības Valsts aģentūras un Rēzeknes
pašvaldības īstenotā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” ietvaros 2013.gadā RCB
tikusi nodarbināta 1 persona.
Līguma „Probācijas dienesta klientu nodarbināšana” ietvaros RCB
nodarbinātas 2 personas.
Saskaņā ar līgumiem „Par mācību praksi” praktiskā darba iemaņas RCB
2013.gadā apguvušas 2 praktikantes: no „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un
eksaminācijas centra” – profesijā „Klientu apkalpošanas operators” un no Rēzeknes
Augstskolas – studiju programmā „Arhīvniecība”.
31

8. 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 2013.gadā: Rēzeknes pilsētas pašvaldības
bibliotēku profesionālā vadība; bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā
palīdzība un konsultāciju sniegšana par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem
reģiona

bibliotēkām;

bibliotēku

darba

pieredzes

analīze

un

apkopojums;

tālākizglītības pasākumu organizēšana.
Centrālās bibliotēkas speciālisti snieguši konsultācijas par bibliotekāro darbu
gan filiālbibliotēkām, gan arī pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes Augstskolas,
Rēzeknes Poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas, Rēzeknes
Logopēdiskās

internātpamatskolas,

Rēzeknes

2.,

3.vidusskolas)

bibliotēku

darbiniekiem, reģiona pagastu bibliotekāriem, citu iestāžu bibliotēkām (Latgales
kultūrvēstures muzeja lasītavai, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāles
bibliotēkai), un individuāliem interesentiem. Bibliotekāriem sniegto konsultāciju
tematika: bibliotēkas krājums un katalogi, darbs ar IIS ALISE (informācijas
meklēšana un atlase, cirkulācija, krājuma uzskaite, seriālizdevumu rekataloģizācija,
bibliogrāfisko aprakstu veidošana), informācijas ievadīšana Latvijas digitālajā
kultūras kartē, informācijas meklēšana LNB katalogos, novadpētniecības darbs. Kopā
sniegtas 70 konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem no 33 bibliotēkām.
Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par
to, kā sastādīt bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot RCB veidotās elektroniskās datu
bāzes, abonētās tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas avotus. Pēc skolu
iepriekšējiem pieteikumiem CB un filiālbibliotēkās tiek rīkotas ekskursijas –
bibliotekārās stundas.
Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība, rīkojot
individuālas konsultācijas/praktikumus dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos
un ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos. Centrālajā bibliotēkā tika apmācīti
bibliotekāri no reģiona skolu un publiskajām bibliotēkām (Rēzeknes Valsts poļu
ģimnāzijas, Mākslas un Dizaina vidusskolas, Viļānu vidusskolas, Bērzgales,
Gaigalavas pagastu bibliotēkām). Pavisam – 19 apmācības.
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Oktobrī - decembrī CB direktores vietniece M.Šeršņova kopā ar Rēzeknes
novada pašvaldības bibliotēku informācijas speciālisti A.Belogubovu apmeklējušas
Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēkas (23). Bibliotēku apsekošanas rezultāti tika
apspriesti reģiona bibliotekāru seminārā.
RCB viesojušies Dobeles un Siguldas novadu bibliotekāri, kuriem tika
organizētas iepazīšanās ekskursijas un pieredzes apmaiņa.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš
2000.gada jūnija. 2013.gada I ceturksnī iepriekš VAS „Latvijas Pasts” piederošo ēku,
kurā izvietota bibliotēka, savā īpašumā pārņēmusi SIA „Rall”. Līdz ar īpašnieka
maiņu ēkā uzsākti plaši renovācijas un rekonstrukcijas darbi, kas lielā mērā ir skāruši
arī bibliotēkas telpas. Bibliotēkai nomainīti logi, rekonstruēta apkures sistēma un
uzlabota ventilācijas sistēma, - izdarīts viss iespējamais, lai beidzot tiktu atrisināta
mūsu „mūžīgā problēma” – nespēja nodrošināt nepieciešamos darba vides apstākļus,
kas, nu, ir kļuvis iespējams. Bez tam bibliotēkā daļēji veikts kosmētiskais remonts,
pārveidots ieejas mezgls, vēl tiks modernizēts sanitārais mezgls, rekonstruēta
ugunsdzēsības ūdens padeves (hidrantu) sistēma, atjaunināta ugunsdrošības un
apsardzes signalizācijas sistēma.
Rekonstrukcijas un remontdarbi veikti galvenokārt par ēkas īpašnieka
līdzekļiem, paredzot, ka pēc remontdarbu noslēguma bibliotēkas telpu nomas maksa
tiks ievērojami (vairākkārt) palielināta.
Darba apstākļi bibliotēkā tagad patiešām ir labi, taču izjūtams telpu trūkums
krājuma izvietošanai brīvpieejā, kā arī nav piemērotu telpu depozitārija izvietošanai.
Pietrūkst tehniska rakstura palīgtelpu (noliktava, garderobe).
Filiālbibliotēkas ir izvietotas pašvaldības namīpašumos, to materiāltehniskais
stāvoklis ir labs. Abās filiālbibliotēkās nepieciešama logu nomaiņa, kā arī telpu
kosmētiskais

remonts.

Bērnu

bibliotēkā

būtu

nepieciešama

ieejas

mezgla

rekonstrukcija, lai nodrošinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām patstāvīgu iekļūšanu tās
telpās, izmantojot iepriekš izbūvēto uzbrauktuvi. Cerams, ka kaut daļa no šīm
vajadzībām īstenosies, stājoties spēkā 2013.gada nogalē pašvaldībā pieņemtajam
lēmumam paplašināt Bērnu bibliotēkas telpas, nododot tās rīcībā gan sen gadus
atpakaļ atsavinātās, gan papildus, agrāk pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai piederošās,
telpas. Pirms telpu pārņemšanas tajās paredzēts remonts, plānojot arī bibliotēkas
ieejas mezgla rekonstrukciju.
Visas bibliotēkas aprīkotas ar centralizētām ugunsdzēsības un apsardzes
sistēmām.
Bibliotēkās ir izveidoti lokālie datortīkli, nodrošināta interneta (arī bezvadu)
pieejamība. 2013.gadā par pašvaldības līdzekļiem uzsākta RCB datorparka
atjaunināšana: iepirkti 7 jauni datori.
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Centrālajā bibliotēkā ir uzstādīts lifts – pacēlājs, kas personām ar kustību
traucējumiem nodrošina bibliotēkas abonementa pakalpojumu pieejamību. Bērnu
bibliotēkā ir izbūvēta uzbrauktuve, kas atvieglo iekļūšanu bibliotēkā gan personām ar
kustību traucējumiem, gan jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem.
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10. Personāls
Bibliotēkās strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 10 ir ar vidējās, 5 ar
augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību: 3 – ar maģistra grādu, 2 – ar augstāko
(līdz 1993.g.) izglītību. Vidējais darba stāžs CB - 18 gadi. Personāla mainība RCB
nav izteikta, tomēr 2013.gadā tajā ir bijušas nozīmīgas izmaiņas. Sakarā ar
pensionēšanos darba attiecības pārtraukusi ilggadējā 2.bibliotēkas vadītāja B.Selecka.
Gada nogalē, pēc divu atklātu konkursu rīkošanas, 2.bibliotēkas vadību uzņēmusies
bijusī bērnu bibliotēkas vecākā bibliotekāre I.Anspoka, tādējādi, savukārt, radot
vakanci bērnu bibliotēkā. Līdz ar to 2013.gada laikā bērnu bibliotēkā darbu uzsākušas
2 jaunas darbinieces (otrā vakance ir uz laiku).
2013.gadā daudz uzmanības veltīts bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas
celšanai: 11 darbinieki gada laikā piedalījušies 23 dažāda veida profesionālās
pilnveides pasākumos: semināros, kursos, apmācībās un konferencēs. Notikuši 3
semināri, kuros analizēti bibliotēku darba rādītāji, apspriestas dažādas RCB un
reģiona bibliotēku darba aktualitātes, sniegta informācija par bibliotēkās īstenoto
projektu gaitu, rosināta reģiona bibliotekāru darba pieredzes apmaiņa.
2013.gadā RCB darbinieki piedalījušies šādos citu institūciju rīkotajos
profesionālās pilnveides pasākumos:
LNB:

Bibliotēku direktoru pavasara seminārs – 1;
Bibliotēku direktoru rudens seminārs – 1;
Profesionālās pieredzes apmaiņas metodiķu
seminārs Rīgā – 1;
Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs
– 1;
„Gaismas pils laikā un telpā” – 1;
„Bibliotēkas un mūžizglītība” – 1;
Novadpētniecības konference „ Lokālās kultūras
vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” – 1;

LNB/Gētes institūts

„E-grāmatas – starp vēlmēm un īstenību” - 1;

Latvijas Bibliotekaru biedrība

LBB 16.konference "Bibliotēkas Tagad! Iedvesmojošas, Pārsteidzošas, Iedrošinošas" – 4;

LNB MC:

Informācijas un bibliotēku zinību pamati – 1;
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Autoritatīvie ieraksti, to veidošana un
autoritatīvo datubāžu nozīme informācijas
meklēšanas procesā – 1;
Valsts Izglītības attīstības aģentūra: Reģionālo partneru sanāksme – 1;
Efektīva komunikācija bibliotēkās - 1;
LR Ārlietu min-ja:

ESIP koordinatoru mācību seminārs - 1;
ES informācijas sniedzēju forums - 1;

UNESCO LNK:

Iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” pieredzes
apmaiņas un plānošanas seminārs – 1;
„Stāstu bibliotēkas” vasaras skola – 1;
„Stāstu bibliotēkas” dalībnieku seminārs – 1;

Pleskavas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka (Krievija):
Starptautiskā konference „Pierobežas kultūra:
etniskās saskaņas veicināšana” - (Krievija) – 2;
Skodas rajona bibliotēka (Lietuva): Starptautiskā konference „Vārdi, ko šodien
izrunājam” – 3.
RCB darbinieki bieži piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos
pasākumos, piemēram, izstāžu atklāšanās Latgales Kultūrvēstures muzejā, pasākumos
Mākslas namā un Kultūras namā, teātrī "Joriks”, Rēzeknes Augstskolā.
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11. Finansiālais nodrošinājums
RCB 2013.gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem un spējis ne
tikai nodrošināt tās pamatfunkciju izpildi, bet arī veicinājis bibliotēkas infrastruktūras
attīstību, ļaujot uzsākt datorparka atjaunināšanu.
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku un
2.bibliotēku) 2013.gada izpildītais budžets – 201 143 Ls, tas ir 23,83 Ls uz vienu
reģistrētu bibliotēkas lietotāju (2012.g. – 27,56 Ls).
Kopējais budžeta samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu - 1,6%,
izskaidrojams ar to, ka 2013.gadā RCB nav saņēmusi papildus finansējumu no valsts
(mērķdotāciju, mērķprogrammu veidā), kas 2012.gadā bija 7% no kopējā bibliotēkas
izpildītā budžeta. 2013.gada budžets pilnībā veidojies no pašvaldības līdzekļiem un
bibliotēkas ieņēmumiem.
Pašvaldības budžeta piešķirtie līdzekļi – 198 515 Ls, kas ir par 5% vairāk,
nekā 2012.gadā. Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citiem maksājumiem – 2640 Ls.
73% no RCB budžeta izlietoti darbinieku atalgojumam, ieskaitot darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Vidējā bibliotekāro darbinieku
amata alga 2013.gadā – 327 Ls mēnesī.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2013.gadā no budžeta līdzekļiem iztērēti
12 030 Ls, - tai skaitā grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 11 308 Ls, tas ir 0,34 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju (2012.g. - 0,28 Ls).
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam izlietoti 2680 Ls,
infrastruktūras attīstībai – 1743 Ls.
No Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes,
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Valsts Robežsardzes koledžas
saņemts līdzfinansējums reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, - kopsummā
5439 Ls.
No Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības projekta ietvaros saņemts
finansējums – 1083 Ls.
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12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte ir neatņemama RCB ikdienas darba
sastāvdaļa. Tiek izmantota katra iespēja, kas ļauj tiešā vai netiešā veidā informēt
sabiedrību par bibliotēkas aktualitātēm un pakalpojumiem.
2013.gadā RCB rīkojusi dažādus publicitātes pasākumus: literatūras izstādes,
tematiskus pasākumus, ikgadējo Bibliotēku nedēļu, pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestāžu audzēkņu ekskursijas uz bibliotēku. Regulāri gatavoti informatīvie
bukleti, atgādnes un citi publicitātes materiāli, atjaunināta informācija interneta
vietnēs

www.rezeknesbiblioteka.lv,

http://rus.rezeknesbiblioteka.lv,

publicēta

informācija dažādos plašsaziņas līdzekļos, veidotas oriģinālas afišas bibliotēkas
pasākumiem.
RCB uztur ciešu sadarbību ar vietējiem masu medijiem, visām reģiona
bibliotekām. Informācija par bibliotēku darba aktualitātēm 2013.gadā piedāvāta
portāliem www.rezekne.lv, www.i-rezekne.lv, www.rezekne24.lv, www.publika.lv,
www.biblioteka.lv un www.lakuga.lv. Savukārt, bibliotēkas interneta vietnēs
www.rezeknesbiblioteka.lv

un

http://rus.rezeknesbiblioteka.lv

tiek

nodrošināta

publicitāte reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām. Informācija par bibliotēkas
aktualitātēm atrodama arī bibliotēkas profilā sociālajā tīklā draugiem.lv, Twitter.
Vietējā presē regulāri tiek publicēti raksti par bibliotēku vēsturi un
aktualitātēm. Publikāciju mērķis - piesaistīt esošo un potenciālo lietotāju uzmanību,
atgādināt par bibliotēku, tās krājumiem un jaunajām iespējam. 2013.gadā laikrakstos
„Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama Rezekne”,
„Rēzeknes Vēstnesis” bijušas 146 publikācijas saistībā ar RCB darbu (par CB – 116,
par Bērnu bibliotēku - 24, par 2.bibliotēku – 6). Publikācijas par bibliotēkām
gatavojuši gan RCB darbinieki, gan profesionālie žurnālisti. Dažas 2013.gada
interesentākas publikācijas: „ Saņēmām UNESCO pateicību” (par programmu „
Stāstu bibliotēkas”), „Rēzeknes jaunieši piedālās Nakts orientēšanās spēlē bibliotēkā”
(par pasākumu „Atrodi bibliotēkā”), „Lasīsim kopā!” (par Lasīšanas stundu
Pareizticīgo svētdienas skolā), „ Rēzeknē – stāstu pēcpusdiena, vārdnīcas dāvināšana
un izstādes” (par Bibliotēku nedēļas aktivitātēm), „Saru bumbas, „pupsiki” un
datorspēles” (par stāstu pasākumu Bērnu bibliotēkā), „Kino elpa Rēzeknē” (par
Latgales filmu nedēļai veltītu izstādi), „Lasām!” (par lasīšanas dienas akciju Rēzeknes
2.vidusskolā), „Mūžs kopā ar grāmatu” (par Rēzeknes 2.bibliotēkas vadītāju

39

B.Selecku), „Rēzekne lasa!” (par lasīšanas zibakciju „Rēzekne skaita nu Zeimuļa da
Goram”), „Zynotniskais dorbs par Franci Trasunu” (par prāvesta M.Sivicka darbu
„Priestera Franča Trasuna ekskomunikācija un reabilitācija”).
Bibliotēkas informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar
bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas
izmantošanas noteikumiem, dažādām akcijām, piemēram, „Atlaides parādniekiem”,
konkursiem, ikmēneša grāmatu dāvinātāju sarakstu u.c. materiāliem.
2013.gadā Rēzeknes CB organizēti dažādi bibliotēku, grāmatu un lasīšanu
popularizējoši pasākumi (kopējais apmeklējums - 1017).
Inovatīvs pasākums: nakts orientēšanās spēle „Atrodi bibliotēkā!”. 25 jaunieši
izspēlēja izzinošu un radošu nakts orientēšanās spēli, ko organizēja Rēzeknes jauniešu
atvērtais centrs „JACis” un CB. Spēles mērķis - veidot izpratni par bibliotēkas lomu
sabiedrībā, iepazīties ar bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, apgūt
praktiskas

iemaņas

informācijas

meklēšanā,

attīstīt

orientēšanās

prasmes

daudzveidīgajos bibliotēkas informācijas avotos, kā arī izkopt radošās spējas. Dalībai
spēlē pieteicās 5 jauniešu komandas vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Pēc spēles
dalībniekiem tika iedotas anketas, kurās jaunieši izvērtēja pasākumu. Aptaujas
rezultāti parādīja, ka spēle ir palīdzējusi labāk iepazīt bibliotēku, apgūt praktiskas
iemaņas informācijas meklēšanā gan grāmatu plauktos, gan elektroniskajā katalogā,
palīdzējusi apzināties, cik daudzveidīgi materiāli atrodas pilsētas bibliotēkā.
Plašu publicitāti (pat LTV-1 ziņu sižetā) ieguvusi RCB rīkotā lasīšanas
zibakciju programma „Rēzekne skaita nu Zeimuļa da Goram”. Pasākuma mērķis aktualizēt un popularizēt grāmatu lasīšanu kā personības izaugsmi veicinošu faktoru,
kā arī akcentēt bibliotēkas lomu sabiedrībā. Zibakciju programma noritēja visas
vasaras garumā, mudinot ikvienu rēzeknieti iesaistīties kopīgā grāmatu lasīšanā piecos
pieturas punktos Rēzeknē, Gājēju ielas posmā. Pasākuma dalībnieku kopskaits – 220.
Plaši apmeklēts ir bijis P.Stroda 121.dzimšanas dienas atcerei veltītais
pasākums, kura noslēgumā Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēkām tika dāvināta ar
LNB Atbalsta biedrības atbalstu izdotā „Pareizraksteibas võrdneica” (atkārtotais
izdevums). Pasākumā piedalījās LR Tieslietu ministrs J.Bordāns, kurš savā uzrunā
akcentēja latgaliešu valodas kā latviešu valodas vēsturiskā paveida nozīmību Latvijas
kultūrtelpā.
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Sadarbībā ar laikrakstu „Rēzeknes Vēstis” CB tika organizēts laikraksta un EP
deputāta K.Kariņa rīkotā konkursa par eiro ieviešanu Latvijā noslēguma pasākums,
kurā piedalījās ne tikai pilsētas, bet arī novadu pārstāvji – konkursa uzvarētāji.
Tikšanās ar K.Kariņu izvērtās sirsnīga un atklāta.
Kupls apmeklētāju pulks piedalījās dzejnieka V.Vogula dzejoļu krājuma
„Sirds bolss” atvēršanas svētkos. Pasākuma goda viešņa – apgāda Zvaigzne ABC
vadītāja V.Kilbloka.
Esam gandarīti, ka arvien biežāk kopīgu pasākumu rīkošanas iniciatīva nāk no
bibliotēkas sadarbības partneru puses. Aizvadītajā gadā vairāki pasākumi, tostarp arī
ārpus bibliotēkas, notikuši, atsaucoties Rēzeknes Pareizticīgo draudzes Svētdienas
skolas aicinājumam: „Lasīsim kopā!”, „Bibliotēka – grāmatu nams”, „Rēzekne
dzejā”. Šos pasākumus īpaši novērtējam tāpēc, ka tie izceļas ar ģimeniskumu un īpašu
dažādas paaudzes vienojošu noskaņu, jo līdz ar bērniem un jauniešiem tajos arvien ir
piedalījušies vecāki, vecvecāki un draudzes pārstāvji.
Jāatzīst, ka ārpusbibliotēkas pasākumi iegūst arvien lielāku lomu RCB darbā,
un tos rīko gan Centrālā bibliotēka, gan filiāles. Šādu pasākumu mērķauditorija,
galvenokārt, ir pirmsskolas un skolas vecuma bērni, bet pasākumu norises vieta –
pirmsskolas mācību iestādes, skolas, ārpusskolas nodarbību centri. Stabils CB
sadarbarbības partneris šādu pasākumu rīkošanā ir jauniešu centrs „JACis”, sadarbībā
ar kuru tikuši rīkoti ļoti daudzi pasākumi, piemēram, „Mana sapņu bibliotēka”, „Zaļā
Rēzekne”, „Nacionālo minoritāšu un reliģiju daudzveidība Rēzeknē”, „Arhitektūra
Rēzeknē”. Šiem pasākumiem nereti ir internacionāla pieskaņa, jo tajos mēdz
piedalīties arī volontieri – jaunieši no dažādām pasaules valstīm.
Interesanti un saturīgi ir bijuši UNESCO iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas”
ietvaros rīkotie pasākumi, piemēram, stāstu un rotaļu pēcpusdiena „Spēļu un rotaļu
laiks, jeb tā spēlējās agrāk, tā spēlējas tagad”, Latvijas Tautas Frontes kustībai un
Trešajai atmodai veltītās stāstu pēcpusdienas (sadarbībā ar Latgales kultūrvēstures
muzeju).
RCB informācijas resursu popularizēšanai 2013.gadā sagatavotas 359 izstādes
(tai skaitā 2 virtuālās izstādes), no tām 128 - Centrālajā bibliotēkā, Bērnu bibliotēkā –
131, 2.bibliotēkā - 100.
Centrālās bibliotēkas abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas šādas
izstādes: „2012.gadā izdotās grāmatas”, „Ievērojamie jubilāri”, „Mīlas romānu
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cienītājiem” un „Apgādā „Zvaigzne ABC” izdotās grāmatas”, bet lasītavas
apmeklētājiem ir bijusi iespēja iepazīties ar 32 izstādēm no cikla „Latgale un
latgalieši” („Savam novadam un Latgalei:P.Zeile”, „Zināmais un nezināmais
R.Mūks”, „Latgales talants – A.Rancāne”, „Dzejnieki – vecticībnieki”, „Mariāņu tēvs:
B.Skrindam-105”, „No Varakļāniem līdz Amerikai:K.StrodamPlencinikam-105).
Līdztekus

tradicionālajām

grāmatu

izstādēm

CB

apmeklētājiem piedāvātas arī cita veida izstādes: „Dari pats un
māci citiem” Rēzeknes Pensionāru dienas centra pulciņu
apmeklētāju rokdarbu izstāde; „Nāc nākdama, Liela diena”
grāmatu un Rēzeknes 1.vidusskolas skolēnu rokdarbu izstāde;
J.Delvera fotoizstāde „Krāsu spēles”; Latgales Kultūrvēstures muzeja ceļojošā izstāde
„Laipu liekot. Latvijas Tautas Frontei – 25”; „Mana sapņu bibliotēka” jauniešu atvērtā
centra „JACis” apmeklētaju fotogrāfiju un kolāžu izstāde; Valsts izglītības attīstības
aģentūras ceļojošais interaktīvais stends „Erasmus vēstnieki”; Rēzeknes Logopēdiskās
internātpamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde „Es+grāmata+bibliotēka”.
CB lasītavas telpās no 2002.g. darbojas Eiropas Savienības informācijas
punkts, kur var saņemt visdažādāko informāciju par ES jautājumiem. Eiropas
Savienības tematikai gada laikā sagatavotas 6 izstādes, piemēram, „Īrija pie stūres”,
„Lietuva – ES prezidējošā valsts”, „Eiropas valodu kori”, „Eiro klāt!”.
2.bibliotēkā visbiežāk izstādes tiek veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām, bet
sevišķu apmeklētāju uzmanību arvien piesaista radošās izstādes. 2013.gadā īpašu
atzinību apmeklētāju vidū guvusi radošā izstāde „Punkts un ap punktu...”, kura tapusi
sadarbībā ar L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas audzēkņiem un skolotājiem.
Par RCB rīkotajām izstādēm nereti tiek sagatavoti apskati bibliotēkas mājas
lapai, kas rosina bibliotēkas attālinātos lietotājus iepazīties ar tām arī klātienē.
RCB pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes informācijas
birojs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes novada bibliotēkas, Rēzeknes
Augstskola, Latgaliešu Kultūras biedrība, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras
nams, Rēzeknes Krievu kultūras centrs, Rēzeknes Baltkrievu biedrība, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība, Valsts Probācijas dienests.
Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri
2013.gadā:
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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.
Sadarbībā ar muzeju īstenots projekts „Laipu liekot. Latvijas tautas Frontei – 25”.
Bibliotekāri regulāri apmeklē muzeja organizētos pasākumus, kā arī muzeja
darbinieki apmeklē CB rīkotos pasākumus.
Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas,
žurnālus un laikrakstus, savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās
grāmatas, rīkojot izstādes un citus pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā bibliotēkai uzņēmumā
iespiestos reģionālos preses izdevumus.
Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas
apmaiņas, gan ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic
starpnieka funkcijas, izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra
izdevniecības dāvinātās grāmatas. Īpaši veiksmīga ir sadarbība ar Preiļu Galveno
bibliotēku, kuras Mācību centra mobilā datorklase jau otro gadu ir bijusi RCB rīcībā,
tādējādi ļaujot daudz plašāk izvērst darbu gan bibliotēkas lietotāju, gan bibliotekāru
IT prasmju attīstīšanā.
Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa, ciešā sadarbībā ar kuru tiek
realizētas RCB kā reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas.
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, pēc to pieprasījuma
tiek rīkotas skolēnu grupu ekskursijas pa bibliotēku, citi pasākumi. Skolu bibliotekāri
RCB vienmēr var saņemt nepieciešamo konsultāciju vai metodisko palīdzību.
Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību
Latgalē, RCB informē firmu „Tēvzeme” par jaunāko tūrisma nozares literatūru.
LNB BAI 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.
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Viedokli par bibliotekāro pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti bibliotēkas
lietotāji var izteikt rakstiski bibliotēkas tīmekļa vietnē, Ierosinājumu un sūdzību
grāmatās (katrā struktūrvienībā), atstājot savu vēstījumu bibliotēkas pasta kastē, kā arī
izsakot to mutiski bibliotēkas darbiniekiem vai vadībai.
Lietotāju ierosinājumi un piezīmes (sūdzības) tiek apspriestas attiecīgajās
nodaļās un izskatītas kolektīva darba sanāksmēs, tādējādi kopīgi meklējot un
analizējot to cēloņus un iespējamos konstruktīvos risinājumus. Jāatzīmē, ka 2013.gadā
īpašu sūdzību par bibliotekārā darba kvalitāti RCB nav bijis.
Tālākā RCB darbības pilnveides procesā ietilpst bibliotēkas infrastruktūras un
informācijas resursu attīstība, jaunu bibliotekāro pakalpojumu ieviešana, sadarbība ar
skolām, jauniešu centriem, nevalstiskajām organizācijām, rūpējoties par sabiedrības
mūžizglītību un integrāciju, bibliotēku, grāmatu un lasīšanu popularizējošu pasākumu
rīkošana, lasītāju interešu un vajadzību izpēte.
2014.gada 18.februāris
Rēzeknes pilsētas CB direktore:

M.Sproģe
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