RĒZEKNES
PILSĒTAS
CENTRĀLĀS
BIBLIOTĒKAS
DARBA PĀRSKATS
p a r 2 0 0 7 .g a d u

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2007.gadā

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka ir informācijas, izglītības , kultūras 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.
RCB ir administratīvais, saimnieciskais, metodiskais, profesionālās vadības un
SBA centrs divām filfiālbibliotēkām: 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 filfiālbibliotēku darbu; organizēt RCB kopkrājuma
komplektēšanu, uzturēšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu; veikt jaunieguvumu
bibliotekāro apstrādi, veidot un uzturēt RCB kopkatalogus 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
bibliotēku savstarpējo sadarbību; organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās
tālākizglītības pasākumus; sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona
bibliotēkām.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un
2.bibliotēkā) kā pastāvīgi lietotāji reģistrēti 21% Rēzeknes iedzīvotāju. Kopējais pilsētas
tautas bibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits – 7522 (2006.g. - 8362), apmeklējumu skaits
– 122916 (2006.g. – 139083), izsniegumu skaits – 248584 (2006.g. – 280244).
Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 16 reizes gadā,
2.bibliotēkas lietotājs – 16, Bērnu bibliotēkas – 19 reizes. Katra pilsētas iedzīvotāja rīcībā
CB kopkrājumā – 54653 iespieddarbi. Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas
lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 14 vienības, 2.bibliotēkā – 21, Bērnu bibliotēkā – 14
vienības, vidējais izsniegums uz vienu lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 31 vienības,
2.bibliotēkā – 43, Bērnu bibliotēkā – 32 vienības.
Aizvadītais gads Rēzeknes pilsētas bibliotēkām ir bijis darbīgs un radošs.
Bibliotekāro pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana ir bijusi visu bibliotēku uzmanības
centrā. Esam gandarīti, ka gan Centrālajā bibliotēkā, gan abās tās filiālēs, lietotāji var
izmantot ne tikai tradicionālos informācijas nesējus – grāmatas un periodiskos
izdevumus, bet arī plašu elektronisko informācijas resursu klāstu: interneta
pakalpojumus, tiešsaistes datu bāzes: NAIS, Lursoft, Letonika, Rubricon, EBSCO, kā arī
CD ROM enciklopēdijas un citus elektroniskos dokumentus.
Kopš 2001.gada Centrālā bibliotēka pielieto bibliotēkas informācijas sistēmu
ALISE, kurā tiek veidoti un uzturēti: elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze,
novadpētniecības materiālu datu bāze. CB veidotās datu bāzes pieejamas internetā. Visās
bibliotēkās ir automatizētā lasītāju reģistrācija. Izveidota kopējā bibliotēku lietotāju datu
bāze, kas atrisina bibliotēkās reģistrēto lietotāju dublēšanās problēmu un atvieglo darbu
ar parādniekiem.
Kopš 2007.gadā Centrālā bibliotēkā un filiālēs izsniegšana/saņemšana norit
automatizēti. Aizvien vairāk tiek izmantots attālinātas rezervēšanas modulis. Lasītāju

rinda uz grāmatām no kartīšu kartotēkas „pārcelta” datorā. Informācija par grāmatu
rezervēšanas iespējām ir ievietota bibliotēkas mājas lapā, informācijas lapas izliktas
abonementā uz letes (lasītājiem redzama vietā). Noslēdzot 2007. gadu, lietotāja vārds un
parole bibliotēkas attālinātai izmantošanai piešķirts jau 30 lasītājiem. Tagad autorizētie
elektroniskā kataloga apmeklētāji var gan pasūtīt grāmatas, gan redzēt savu statusu
abonementā (izsniegtās, pasūtītās, rezervētas grāmatas, grāmatu nodošanas termiņš, laikā
nenodotas grāmatas, soda nauda), var prasīt arī pagarinājumu izsniegtajām grāmatām.
Centrālajā bibliotēkā 2007.gadā reģistrēti 4667 lietotāji. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies par 516. Bibliotēkas lasītāju skaits
samazinājies arī filiālbibliotēkās: Bērnu bibliotēkā 2007. gadā reģistrēti 1703 lietotāji
(2006. - 1837), 2.bibliotēkā 1152 lietotāji (2006.–1342). Bibliotēkas lasītāju skaita
samazināšanās saistīta ar pilsētas iedzīvotāju skaita samazināšanos un pilsētas mācību
iestāžu bibliotēku attīstību (labāku krājuma komplektēšanu, datorizāciju).
Bibliotēkas apmeklējumu skaits samazinājies par 16167. Salīdzinot ar 2006.gadu,
visās bibliotēkās samazinājies izsniegumu skaits.
Bibliotēku kā kultūras dzīves organizatori raksturo tajā notiekošie pasākumi.
Aizvadītajā gadā plašāku skanējumu ieguvušas sekojošas pilsētas bibliotēku aktivitātes:
Bibliotēku nedēļa, tikšanās ar rakstniecēm Laimu Muktupāvelu un Santu Mežābeli,
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi, Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros rīkotā
Latgales Kultūras centra izdevniecības izstāde-prezentācija „Davums 2007.godā” (CB);
A.Lindgrēnas dzimšanas dienas svinības kopā ar Pepiju Garzeķi, Bērnu žūrijas pasākumi,
Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros dzejnieces L.Apšenieces jaunās grāmatas „Diženā
rotaļa” atvēršanas svētki (Bērnu bibliotēka); Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi
Rēzeknes 2.bibliotēkā.
2007.gada oktobra sākumā Rēzeknes Centrālo bibliotēku apmeklēja LKM Bibliotēku
akreditācijas komisija, lai iepazītos ar bibliotēkas darbu un novērtētu tās atbilstību
akreditācijas
nosacījumiem. Atzinums par Rēzeknes CB akreditāciju apstiprināts ar
Latvijas Bibliotēku padomes 2007. gada 13. novembra sēdes lēmumu.
Pamatojoties uz akreditācijas komisijas atzinumu, Rēzeknes CB piešķirts reģiona
galvenās bibliotēkas statuss līdz 1012. gadam.

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiāles: Bērnu bibliotēkā un
2.bibliotēkā) reģistrēto lietotāju kopskaits – 7522.
Rēzeknes pilsētas bibliotēku pakalpojumi vienādi pieejami gan Rēzeknes pilsētas,
gan rajona iedzīvotājiem un, atbilstoši bibliotēku izmantošanas noteikumiem, arī citu
reģionu iedzīvotājiem: pilsētas bibliotēkās lasa ne tikai rēzeknieši, bet arī Rēzeknes
rajona (1458) un citu Latvijas reģionu (618) iedzīvotāji, kā arī ārzemnieki (9). Bibliotēku
aktīvākie apmeklētāji ir skolēni – 38%, studenti – 20% no reģistrēto lietotāju kopskaita.
Sekojošās plašāk pārstāvētās sociālās grupas: nodarbinātie – 21%, bezdarbnieki - 8%,
pensionāri – 6%.
2007.gadā CB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji, t.sk. 52456
grāmatas, 124 nosaukumi žurnālu un laikrakstu latviešu, krievu, angļu valodā, kā arī 49
elektroniskie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja šādām tiešsaistes datu bāzēm:
NAIS, Lursoft, Letonika, Rubricon, EBSCO.
Skolēniem un studentiem mācībām visnepieciešamākās ir ekonomikas,
jurisprudences, psiholoģijas, pedagoģijas, filozofijas un socioloģijas zinātņu grāmatas.
Joprojām aktuālas ir arī lietišķo zinātņu grāmatas – mārketings, menedžments,
loģistika, reklāma, sabiedriskās attiecības. Daudzus lasītājus interesē psiholoģiska
rakstura grāmatas.
No nozaru literatūras visvairāk lasītāju bija pierakstījušies rindā pēc šādām
grāmatām: Ošo „Jaunrade”, V.Siņelņikova „Nolūka spēks” un „Potēšana pret stresu”,
L.Heijas „Izdziedē sevi pats”. Apmēram tikpat pieprasītas bija: „Lielā mēness
enciklopēdija”, E. Bauera „Senču spēks”, „Hedvigas piedzīvojumi dārzā” un B. Mageles
„Krāsa + forma = stils”. Krievu valodā lasošos vairāk interesēja vēsturiska satura
grāmatas.
No oriģinālliteratūras vairāk pieprasītas bija obligātajā literatūrā iekļautās
grāmatas, kā arī M.Zīles, N.Ikstenas, I.Ābeles darbi. No tulkotās daiļliteratūras
pieprasītākie joprojām bija D.Stīlas, P.Koelju un D.Brauna romāni. Krievu valodā
lasītākās bija T.Ustinovas, T. Poļakovas un A. un S. Ļitvinovu grāmatas.
Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā
iepriekšējos gados, CB izmantoja filiāļu krājumus un SBA pakalpojumus.
Bibliotēkas lasītāji pastāvīgi izmanto uzziņu bibliogrāfisko aparātu, abonementā –
visbiežāk alfabētisko katalogu un elektronisko kopkatalogu, jo no 2006.gada
sistemātiskais kartīšu katalogs netiek papildināts, lasītavā tiek izmantotas Analītikas un
Novadpētniecības datu bāzes, Elektroniskais katalogs, NAIS, Lursoft, Letonika,
Rubricon. Šinī gadā aktīvi popularizējām savas bibliotēkas mājas lapu. Ļoti daudzi
lasītāji ņēma uz mājām bukletus, kuros var atrast informāciju, kādas datu bāzes piedāvā
mūsu bibliotēka. Daudzi lasītāji jau strādā ar CB elektronisko katalogu, atrodoties mājās
pie saviem datoriem. 2007.gadā mūsu bibliotēkas mājas lapu ir apmeklējuši 4246 lietotāji
(2006. gadā - 3681 lietotājs).
CB lietotājiem ir pieejami 10 datori ar interneta pieslēgumu. Visās bibliotēkās
nodrošināta lietotāju pieeja internetam gan pilnīgi patstāvīgi, gan bibliotekārā vadībā –
uzziņu darbam. Interneta izmantošana lietotājiem bibliotēkās ir bez maksas jau kopš
2005.gada decembra.
Kopētāja pakalpojumi ir visās bibliotēkās.
CB kopkrājuma popularizēšanas nolūkos sagatavotas 376 izstādes, no tām CB –
191 (112 – lasītavā, 47 – abonementā, 32 – Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā). CB
abonementā visas izstādes bija iedalītas četros ciklos: „Gadskārtu svētki”, „Ir vērts

izlasīt”, „Gada jubilāri” un „Jūsu ģimenei”. Apmeklētāju ievērību guvušas šādas
tematiskās izstādes: „Cilvēks – personība, psiholoģija”, „Ai, sieviete, tu visu vari, tu dāvā
sauli, dāvā pavasari”, „Izdevniecība AGB piedāvā”, „Interesē? Izlasi!”, „Palīgs
dārzkopjiem” un „2006.gadā izdotās grāmatas”.
Visvairāk lietotājus joprojām interesē jauno grāmatu izstādes. CB tās ir
divas reizes mēnesī – 1. un 16.datumā.
15.februārī bija tikšanās ar vienu no iecienītākajām latviešu rakstniecēm – Laimu
Muktupāvelu. Viņa ir dzimusi Rēzeknē, bērnību un skolas gadu vasaras brīvdienas
pavadījusi Rēzeknes rajona Čornajas pagastā. jo tur dzīvoja viņas tante. Ar lielu interesi
pasākuma apmeklētāji klausījās rakstnieces stāstījumu par savu dzīvi un radošo darbību.
No 5. līdz 30. marta CB abonementā bija apskatāma Francijas Kultūras centra
ceļojošā izstāde „Žils Verns, viņa dzīve un darbi”. Stendos izstādītie materiāli bija gan
franču, gan latviešu valodā. Apmeklētājiem tas ļoti patika. Par izstādes atklāšanu
rakstījām vietējā presē.
2007. gadā Bibliotēku nedēļa bija no 23. līdz 27.aprīlim. Tās moto – „Lasīsim
dedzinātās un aizliegtās grāmatas”. CB abonementā nedēļas ietvaros tika organizēta
izstāde „Cenzūras aizliegtie rakstnieki”, publikācijas par pasākumiem bija ievietotas arī
vietējās avīzes.
Maijā CB abonementā bija izvietota izstāde „Latviešu – čehu literāro sakaru pieci
gadsimti”. Izstādi un tās katalogu veidojusi LNB sadarbībā ar Prāgas Kārļa universitātes
docētāju, latviešu valodas pasniedzēju P.Štollu. 21. maijā uz izstādes atklāšanu bija
ieradies Čehijas vēstnieks Jans Finferle. Par izstādes atklāšanu bija daudz materiālu masu
medijos: visās vietējās avīzes, Latgales RTV, Latgales radio.
Vasarā tika rīkotas Latvijā pirmās Latvijas augu vēstniecības vēlēšanas. Latvijas
Dabas fonds vēlējās pievērst sabiedrības uzmanību dažādiem ar savvaļas augu
aizsardzību saistītiem jautājumiem. Arī mēs piedalījāmies šajā projektā. Līdz 14.
septembrim CB telpās jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēja nobalsot par vienu sava rajona
augu – vēstniecības kandidātu. Rēzeknes rajonā uzvarēja mānīgā knīdija.
Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros 5.septembrī lasītavā notika Latgales Kultūras
centra izdevniecības grāmatu izstāde prezentācija „Davums 2007. godā”. Uzstājās
izdevniecības vadītājs Jānis Elksnis.
15. oktobrī lasītavā bija tikšanās ar Viļakas puses rakstnieci Santu Mežābeli.
Uzzinājām par autores dzīvi, par romānu sižetiem un to varoņiem, kā arī tikām
iepazīstināti ar jaunāko romānu „Rītausma te rēja lapsa”.
Novembrī tiek rīkota Ziemeļu bibliotēku nedēļa. Nedēļas tēma – „Sieviete
Ziemeļvalstīs”. Uzmanības centrā - Sigridas Unsetes daiļrade. CB abonementa vadītāja
pastāstīja par rakstnieces dzīvi un daiļradi. Krēslas stundā lasījām fragmentu no romāna
„Kristīne Lavransa meita”. Abonementā tika organizēta izstāde „Ziemeļvalstu rakstnieču
daiļrade”, rakstos vietējā presē stāstījām par nedēļas vēsturi un pasākumiem Rēzeknes
pilsētas un rajona bibliotēkās.
No 10. līdz 30.decembrim CB rīkoja Ziemassvētku akciju „Atlaide parādniekiem.
Atnāc un iegūsti”. Informācija par to bija ievietotā CB mājas lapā un avīzē „Rēzeknes
Vēstis”. Šajā periodā lasītāji – parādnieki varēja nodot grāmatas, nemaksājot soda naudu.
Akciju noslēdzot, atlaides kopējā summa bija 444, 72 Ls (atnāca 221 lasītājs).
RCB izveidota vienota pilsētas tautas bibliotēku lietotāju e-datu bāze, kopš
2007.gada janvāra tajā tiek reģistrēti arī Viļānu pilsētas bibliotēkas lietotāji. RCB un tās
filiāles lietotāju apkalpošana notiek automatizēti. Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta
iespēja rezervēt grāmatas attaļināti, izmantojot BIS ALISE moduli „Rezervēšana”.
Lai sekmētu un uzlabotu CB darbību un pakalpojumus, pastāvīgi tiek veikta
lasītāju interešu un vajadzību izpēte. Par sevišķi svarīgu uzdevumu uzskatama
atgriezeniskās saites „bibliotēka – lietotājs – bibliotēka” nodrošināšana, izmantojot RCB
interneta mājas lapu.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

RCB krājumu komplektēšana notiek saskaņā ar 2005.gada 28.decembrī
apstiprinātajiem „Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas kopkrājums komplektēšanas
pamatprincipiem”. RCB krājuma komplektēšanas prioritāte ir nozaru un uzziņu
literatūras krājuma atjaunināšana/aktualizēšana. RCB krājuma attīstības pamatprincips –
kvalitāte, nevis kvantitāte.
Galvenais uzdevums 2007. gadā bija turpināt centrālās bibliotēkas krājuma
rekataloģizāciju. Rekataloģizāiju turpināja arī filiāles, kā rezultātā CB kopkrājumā
elektroniski pieejamas aptuveni 33 tūkst. vienības.
Salīdzinoši sarežģītāks un darbietilpīgāks kļuvis darbs ALISE 4.0.32 versijā. Ļoti
apgrūtināta pieeja LNB datu bāzēm (tulpe2 un autoritātes), kas sarežģī ikdienas darba
kvalitāti un samazina darba tempu. KAN darbiniece ( nod. vadītāja V.Zvīdriņa ) veica
metodisko darbu ar skolu (5.v-skola, mūzikas skola) bibliotekāriem. Liels darbs tika
veikts ar Rēzeknes rajona Viļānu pilsētas bibliotēku, jo tur uzsākta krājuma ievadīšana
elektroniskajā versijā (rekataloģizācija un jaunieguvumi), kas prasīja ikdienas papildu
darbu, sekojot datu ievadīšanas pareizībai. Līdz ar ALISEs jaunās versijas moduļa
uzstādīšanu darbs ar jaunieguvumiem un rekataloģizācija Viļānu pilsētas bibliotēkā tika
apturēta, tādēļ visus Viļānu PB jaunieguvumus ievadīja Rēzeknes pilsētas CB
komplektēšanas nodaļa.
2007.gadā turpināta Rēzeknes CB un Rēzeknes rajona bibliotēku krājumu ekopkataloga veidošana.
2007. gadā notikušas 3 krājumu Komplektēšanas padomes sanāksmes, kurās
analizēts KAN darbs un izvirzīti uzdevumi krājumu komplektēšanā, klasifikācijā un
sadalījumā.
Ienācis CB krājumā 2007. gadā
Rēzeknes pilsētas CB kopkrājumā 2007.gadā no jauna ienākuši 5995 eks. iespieddarbu.
Naudas izteiksmē jaunieguvumi sastāda 10696,59Ls, kas ir par 2821,22 Ls. vairāk
salīdzinājumā ar 2006. gadu. Ienākušās grāmatas ir gan pirktās, gan dāvinātās. Liela daļa
jaunieguvumu ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības un Nacionālās
bibliotēkas bibliotēku dienesta.
Jaunās grāmatas iepērkam galvenokārt grāmatu bāzē L.Grāmata, veikalā „Liesma”, IK
„VIRJA”, Republikāniskajā Statistikas pārvaldē, grāmatu kopas pēc Kultūrkapitāla
Fonda finansējuma saņemam no LNB Bibliotēku dienesta. Regulāri tika izmantotas
izdevniecību izbraukuma tirdzniecības uz vietas piedāvājumi. Jauniegūto grāmatu skaits
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielinājies par 953 vienībām. Nedaudz arī pieaudzis
pasūtāmās periodikas nosaukumu skaits gan CB, gan filiālēs. Dāvinājumu skaits ir
samazinājies jo samazinājies gan piedāvājumu klāsts, gan arī dāvinājumu piedāvājumi
tiek atteikti, jo piedāvātā literatūra ir pietiekamā daudzumā atrodama bibliotēku
krājumos. Dāvinātā literatūra galvenokārt tiek izmantota krājumos esošās nolietotās
literatūras atjaunināšanai.

Jaunieguvumi 2007 gadā:
Centrālā bibliotēka

3442 eks. – 57,4% no kopējā jaunieguvumu skaita

2. bibliotēka

1302 eks. - 21,7% no kopējā jaunieguvumu skaita

Bērnu bibliotēka

1251 eks. – 20,9% no kopējā jaunieguvumu skaita

Jaunieguvumu sadalījums pa bibliotēkām (eks.)
Nozaru literatūra

Daiļliteratūra

Bērnu literatūra

Centrālā bibliotēka

2342

1068

32

2. bibliotēka

683

472

147

Bērnu bibliotēka

467

247

537

Kopā CBS

3492

1787

716

Latviešu

Krievu

Svešvalodās

Centrālā bibliotēka

2538

887

17

2. bibliotēka

916

379

7

Bērnu bibliotēka

970

279

2

Jaunieguvumu sadalījums pa valodām

CB un filiālbibliotēku krājumi uz 2008.gada 01.01
Eksemplāri
Centrālā bibliotēka

63586

2. bibliotēka

24830

Bērnu bibliotēka

23854

2007.gadā no kopējā CB kopkrājuma izslēgts 10600 iespieddarbi (5865) grāmatas un
4786 seriālizdevumi un brošūras. Tika norakstīta lasītāju nozaudētā un nolietotā
literatūra. 2007. gadā turpinājās aktīva centrālās bibliotēkas, bērnu bibliotēkas un 2.
bibliotēkas krājumu rekataloģizācija, kas veicināja nozaru literatūras krājumu analīzi, kā
rezultātā daļa literatūras tika norakstīta kā saturiski novecojusi, liekās dubletes vai maz
pieprasīta.

Informācijas pakalpojumu attīstība
2007.gadā turpinājās Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas elektronisko datu
bāžu veidošana. Izveidoto ierakstu skaits gada beigās: elektroniskajā katalogā – 33005
ieraksti (2006. – 26568), analītikas datu bāzē - 56312 ieraksti (2006.gadā – 55643).
Novadpētniecības materiālu e-datu bāzē 24191 elektroniskie ieraksti (2006.gadā 20066).
Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā.
2007.gada februārī tika uzsākta Viļānu pilsētas bibliotēkas krājuma rekatoloģizācija un
elektroniskā lasītāju reģistrācija. Darbs tika uzsākts versijā ALISE 3i uz Rēzeknes
pilsētas CB datu bāze, kas jau bija elektroniski pieejama. Līdz 2007.gada septembrim
Viļānu pilsētas bibliotēka pievienoja elektroniskajā kopkatalogā savā krājumā esošos
izdevumus, daļēji veidoja arī aprakstus no jauna, bet sākot ar 2007.gada septembri, līdz ar
Rēzeknes pilsētas CB pāreju darbam versijā ALISE 4.0, Viļānu pilsētas bibliotēka savus
jaunieguvumus un izdevumus, kas nav Rēzeknes pilsētas bibliotēku krājumos, vairs
patstāvīgi nevar ievadīt elektroniskajā ALISE 3i versijā, līdz ar to, Viļānu bibliotēkas
darbs pie elektroniskā kopkataloga veidošanas ir gandrīz apstājies. Viļānu pilsētas
bibliotēkā ienākušos jaunieguvumus reģistrē Rēzeknes pilsētas CB.
Pēc versijas ALISE 4.0 instalēšanas arī Rēzeknes pilsētas bibliotēku krājumu
rekataloģizēšana un jaunieguvumu reģistrācija sagādā zināmas grūtības, jo periodiski tiek
liegta pieeja LNB katalogiem, lai importētu gan ierakstus, gan autoritāšu datus.
Rēzeknes centrālā bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošas tiešsaistes datu
bāzes: NAIS, Lursoft, Letonika, EBSCO, Rubricon. Bez tam ir iespējams izmantot
laikrakstu „Latvijas Vēstnesis”, „Dienas Bizness” elektroniskās versijas un arhīvu.
Ar CB, 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas krājumu jaunieguvumiem var iepazīties
elektroniskā kataloga sadaļā „Jaunumi”, kā arī bibliotēkās rīkotajās „Jauno grāmatu
dienās”, jauno izdevumu apskati tiek publicēti vietējā presē.
Bibliotekārajā darbā tiek izmantota e-informācija par Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavas (Z lasītavas)
jaunieguvumiem, ko regulāri saņemam no LNB Bibliotēku attīstības institūta. RCB ES
informācijas punkts aktīvi sadarbojas ar ES informācijas aģentūru un citām institūcijām.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un
2.bibliotēkā) 2007.gadā pavisam sniegtas 18645 uzziņas (2006.- 24971), no tām CB –
13285 (2006.- 18290). Plaša apjoma bibliogrāfiskas uzziņas sagatavotas par
novadniekiem: B.Brežgo, N.Rancānu, J.Klīdzēju, A.Kūkoju, J.Kļošu, I.Zavoloko,
M.Bukšu, par Rēzeknes vēsturi un ekonomiku. Pēc pieprasījuma plašas tematiskās
uzziņas sniegtas jauniešu centram JACis, Latgales kultūrvēstures muzejam, pilsētas
laikrakstu redakcijām, teātrim "Joriks”.
Žurnālisti un bibliotēkas darbinieki sagatavojuši 70 publikācijas vietējā presē:
laikrakstos "Rēzeknes Vēstis" (latviešu un krievu valodā), „Rēzeknes Vēstnesis”,
"Vietējā", "Panorama Rezekne", kā arī Kultūras ministrijas mājas lapā un bibliotēkas
mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv
Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību un pasākumiem, par jaunumiem un
novadpētniecības darbu, par Latgales vēsturi un novadniekiem (piemēram, „Par mums,
bibliotekāriem”, „Visām lasītāju paaudzēm”, „Lai veicinātu bibliotēku darbu”,
„Bibliotēka piedāvā”, „Viss par un ap grāmatām”, „Lasītavas krājumā”, „Parādniekiem –
atlaide”, ”Dāvinājumi Latgales bibliotēkām”, „Mūsu novadnieki”, „Latgales vēstures
korifejs”, „Par lasīšanu”, „Mūsu mājas lapa”, „Latgales vēstures kalendārs”, „Kas jauns
bibliotēkā?”, „Izstāde bibliotēkā” u.c.).
Pilsētas tautas bibliotēkās sagatavotas 354 izstādes, 191 no tām - Centrālajā
bibliotēkā: 112 - lasītavā, 47 – abonementā, 32 – Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā.

Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā CB tika rīkotas konsultācijas: 4 ekskursijas:
Rēzeknes 2.vidusskolas 10. un 9. klases skolēniem, 1.vidusskolas skolēniem un LU ZB
bibliotekāriem. Ekskursijas - bibliotekārās stundas regulāri tiek rīkotas arī Bērnu
bibliotēkā.
Sagatavots bibliogrāfiskais rādītājs „Ārzemju periodiskie izdevumi Rēzeknes
pilsētas bibliotēkās” LAB ZB nodaļai.
2007. gadā bijuši 86 SBA pieprasījumi. Izpildīti – 65 pieprasījumi, par pārējiem
saņemti atteikumi. Atteikumu galvenie iemesli – nav bibliotēkās vai pasūtītie izdevumi
izmantojami tikai lasītavā uz vietas.
SBA pakalpojumus izmantojuši 28 lasītāji, galvenokārt studenti. Pieteiktās grāmatas
un žurnāli bijuši nepieciešami mācībām, darbam vai pašmācībai. 23 pieprasījumi bija CB
vajadzībām, no tiem 9 novadpētnieciska rakstura.
2007. gadā citām Rēzeknes pilsētas un rajona pagastu bibliotēkām SBA kārtā no CB
fondiem izsniegtas 124 grāmatas, no tām 34 no bērnu bibliotēkas krājuma.

Novadpētniecības darbs
2007.gadā sniegtas 539 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB - 380.
2007.gadā izstāžu ciklā "Latgale un latgalieši" jau divpadsmito gadu turpinājām
iepazīstināt savus lietotājus ar ievērojamiem novadniekiem. CB lasītavā sagatavotas 39
izstādes. Izstādes veltītas gan pazīstamiem Latgales kultūrvēstures darbiniekiem
(dzejniekam un keramiķim V.Vogulim („Sapņotājs ar smalku lirika dvēseli”), „Publicists
un vēsturnieks Tadeušs Puisāns”, „Valodnieks Antons Breidaks”, „A.Vējānam – 80”,
„Miķelis Bukšs un viņa devums Latgalei”, „Pēteris Jurciņš: gājējs ar rozi pie krūtīm”,
”Bīskapam Pēterim Strodam – 115”, „Mūsu novadniece Laima Muktupāvela”, „Ivanam
Zavoloko – 110”, „Rakstniekam Arturam Rubenim – 80”, „Vladislavam Ločam – 95”,
„Profesors Boļeslavs Brežgo”, gan vēsturiskiem notikumiem ( „Ludzai – 830”,
„Audriņi”, „Daugavpilij - 425”, „Franča Trasuna muzejam „Kolnasāta”- 75”, „Ieskats
Rēzeknes skolu vēsturē”, „Sakstagalam – 425”, gan novadam un mūsdienu aktualitātēm
(„Ceļa pa Latgales sakrālajām takām”, „Iepazīsim Latgales amatniekus”, „Latgale jūs
aicina un gaida!”, „Zem Māras zīmes” (Rēzeknes svētki), „Latgales Kultūras centra
izdevniecība”, „Latgales Kultūrvēstures muzejs”.
2007.gadā tika turpināta Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas novadpētniecības
materiālu e-datu bāzes veidošana. Pavisam tika izveidoti 24191 elektroniskie ieraksti
(2006.gadā - 20066).
2007.gadā tika turpināts darbs pie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un
Latgales Kultūrvēstures muzeja Zinātniskās bibliotēkas vienotās novadpētniecības
materiālu e - datu bāzes izveides. Izveidoti 2000 elektroniskie ieraksti par LKM ZB
krājumos esošajiem materiāliem un 1509 elektroniskie ieraksti par muzeja Latgaliešu
Literatūras Fonda krājuma materiāliem.
Turpinājās novadpētniecības materiālu kārtošana tematiskajās mapēs:
"Personālijas" (pavisam 126) un dažādas tematikas mapēs (pavisam 283).
Novadpētniecības materiālu tematisko mapju izsniegums aizvadītajā gadā – 301.
Vispopulārākās ir bijušas mapes par Rēzeknes vēsturi, Latgales muižām, par reģiona
ekonomiku (uzņēmējdarbība un nodarbinātība), par Rēzeknes uzņēmumiem un pilsētas
domes darbību, par Latgales baznīcām, nacionālajām minoritātēm, par novadniekiem.
Konsultējām novadpētniekus, piemēram, V. Nikonovam palīdzējam sagatavojot
bibliogrāfiskus rādītājus par vecticībniekiem mūsu novadā, A.Grodzickim sagatavojām
materiālus par Rēzeknes vēsturi, 6.vidusskolas novadpētniecības pulciņa dalībniekiem –
par Rēzeknes Goda pilsoņiem, 1. un 2. vidusskolas skolniekiem palīdzējām projektu
nedēļas ietvaros. Pēc N.Tičkinas pieprasījuma sagatavots bibliogrāfiskais saraksts par
Rēzeknes Goda pilsoņiem, tūrisma firmai „Tēvzeme” – saraksts par Krāslavas rajona
ezeriem, sagatavota uzziņa par grāmatas „Dabas stāsti pamatskolai” (1921) autoru
profesorei E.T.Vaivodei.
Bijušas 70 publikācijas presē par pilsētas CB. Tie ir gan CB darbinieku raksti par
bibliotēku un bibliotekāriem: M.Sproģe. „Par mums, bibliotekāriem”: [par Rēzeknes
pilsētas Centrālās bibliotēkas darbiniekiem] (Rēzeknes Vēstis); S.Belova. „Bibliotēka
piedāvā”: [par SBA] (Rēzeknes Vēstis); A.Keirāne. „Visām lasītāju paaudzēm”: [par
jauno grāmatu izstādi Rēzeknes CB] (Rēzeknes Vēstis), M.Šeršņova. „Dāvinājumi
Latgales bibliotēkām”: [par uzņēmēja Jāņa Blaževiča atbalstu Latgales bibliotēkām]
(Rēzeknes Vēstis), M.Šeršņova. „Bibliotēkas jaunumi”, „Mūsu bibliotēkas” ”Bibliotēku
nedēļa”: [par pasākumiem pilsētā un rajonā] (Panorama Rezekne); gan profesionālo
žurnālistu raksti par pasākumiem bibliotēkā: Dombrovska D. „Viesosies rakstniece”: [par
tikšanos ar rakstnieci Laimu Muktupāvelu Rēzeknes CB], A.Elksne. „Galvenās
bibliotēkas statusā”: [par Rēzeknes CB akreditāciju], M.Tetarenko. „Čehijas vēstnieks
atklāja izstādi”: [par izstādes „Latviešu-čehu literārie sakari”] (Rēzeknes Vēstis),
I.Žuravļova. Aktīvais februāra sākums Rēzeknes bibliotēkas: [par pasākumiem](Vietējā).

Starp interesantākajām publikācijām jāatzīmē raksti: „Mūsu novadnieki” (M.Šeršņova,
Panorama Rezekne), „Latgales vēstures kalendārs”: [par grām.: „Tāvu zemes
kalendārs”](M.Šeršņova, Panorama Rezekne), „Mūsu mājas lapa”(M.Šeršņova,
Panorama Rezekne), rakstu cikls „Bibliotēkas jaunumi” (M.Šeršņova, Panorama
Rezekne).

Projektizstrāde
2007.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās sekmīgi turpinājies darbs pie projektu
izstrādes un īstenošanas.
2007.gads bijis noslēguma gads kopš 1997.gada īstenotajam ilgtermiņa (10 gadi)
projektam "Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku krājumu latviskošana". Projekts vairākkārt
saņēmis finansiālu atbalstu no Latvijas KKF un PBLA Latviešu Fonda. Pēdējais LF
piešķīrums - 794 Ls - saņemts 2007.gadā, par šiem līdzekļiem iepirktas 196 grāmatas.
LNB Bibliotēku dienesta vadītajā KKF mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu
izdevumu
iegāde publiskajām bibliotēkām" Rēzeknes CB ar saviem projektu
pieteikumiem piedalās kopš 2003.gada. 2007.gadā projekta ietvaros saņemti 334
eksemplāri iespieddarbu kopsummā par 1749,58 Ls. Jaunas un vērtīgas - gan satura, gan
poligrāfiskā izpildījuma ziņā - grāmatas papildinājušas ne tikai Centrālās, bet arī abu
filiālbibliotēku krājumus.
No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projektu
ietvaros:
saņemti 2 svītrkodu skeneri, nodrošināts CB datortīkla lokālais drošības risinājums, kā arī
bibliotekāro darbinieku apmācības darbam ALISE 4 versijā, abonētas datu bāzes
Letonika, NAIS, Rubricon, EBSCO. Finansiālajā izteiksmē VA „KIS” sniegtais atbalsts
(apmācības, skeneri) - 1458,-Ls.
Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu Fonda finansētā projekta ietvaros
2007.gadā šī saņemta specializētā datortehnika vājredzīgajiem (kopsummā par 5431,61
Ls), veikti CB un filiālbibliotēku lokālo datortīklu uzlabošanas un paplašināšanas darbi,
nodrošināts bezvadu Interneta pieslēgums Bērnu bibliotēkā – CB filiālē, veiktas
bibliotekāru apmācības e-paraksta izmantošanai.
Turpinās sadarbība ar ES institūcijām Latvijā projekta "ES informācijas punkti
bibliotēkās" ietvaros. Bibliotēku krājumi papildinājušies ar jauniem materiāliem par ES
aktualitātēm, bibliotēkā regulāri tiek rīkotas ES tematikai veltītas izstādes un citi
pasākumi. Rēzeknes CB ESIP koordinatore piedalījās mācību braucienā uz Briseli, ES
Informācijas centra rīkotajos semināros.
2007.gadā kārtējo reizi atjaunināts un iesniegts Rēzeknes pašvaldībai iekļaušanai
„Pašvaldības budžeta un kapitālinvestīciju programmā” CB projekts „Logu nomaiņa
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā”. Diemžēl projekts kārtējo reizi pašvaldības
atbalstu nav saņēmis.
Bērnu bibliotēka – CB filiāle aktīvi piedalās VKKF programmas „Lasīšanas
veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. Projekta ietvaros saņemtas 84 grāmatas
kopsummā par 253,02Ls.
Lai veicinātu darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem, 2007.gadā Bērnu bibliotēka
iesaistījusies arī VKKF programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Pirmā
tikšanās ar bibliotēku”. Projekta ietvaros, kā līdzfinansējuma daļa, par CB līdzekļiem
iepirktas grāmatas un mēbeles pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām.
Turpinās sadarbība ar ES institūcijām Latvijā projekta "ES informācijas punkti
bibliotēkās" ietvaros. Bibliotēku krājumi papildinājušies ar jauniem materiāliem par ES
aktualitātēm, bibliotēkā regulāri tiek rīkotas ES tematikai veltītas izstādes un citi
pasākumi. Rēzeknes CB ESIP koordinatore piedalījās mācību braucienā uz Briseli, ES
Informācijas centra rīkotajos semināros.

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums

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.
Rēzeknes CB metodiskā darba 2007.gada par galvenajiem virzieniem bija:
Rēzeknes pilsētas pašvaldības bibliotēku profesionālā vadība; bibliotekārā darba
koordinācija pilsētā; metodiskā palīdzība un konsultāciju sniegšana par dažādiem
bibliotekārā darba jautājumiem pašvaldību un citām reģiona bibliotēkām; piedalīšana
bibliotekārā darba attīstības plānošanā; organizatoriskus un metodiskus pasākumus
veikšana; bibliotēku darba pieredzes analīze, apkopošana un popularizēšana;
tālākizglītības pasākumu organizēšana.
Metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa veido informatīvos bukletus un
praktiskas atgādnes (piemēram, „Jaunās IT Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēka”).
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka regulāri sniedz konsultācijas par
bibliotekāro darbu ne tikai filiālbibliotēkām, bet arī pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes
poļu vidusskola, 5.vidusskola, Mūzikas vidusskola, 14.arodvidusskola, Mākslas
vidusskola, Rēzeknes Augstskola, Valsts Robežsardzes koledža) bibliotēku darbiniekiem,
rajona bibliotekāriem (Stoļerovas, Čornajas, Viļānu, Maltas bibliotēkas), citu iestāžu
bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai un Latgaliešu Literatūras fondam),
iestādēm un individuāliem interesentiem par izstāžu organizēšanas metodiku, projektu
vadību, bibliotēkas krājumu un katalogu, darba aizsardzības jautājumiem, informācijas
atlasi IIS ALISE, fondu uzskaiti, kataloģizāciju un rekatoloģizāciju. Konsultācijas pēc
pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas bibliotēkā, gan pa tālruni. Kopā sniegtas 35
konsultācijas, apmeklētas 25 rajona un 4 pilsētas bibliotēkas (bērnu bibliotēka,
2.bibliotēka, Poļu vidusskolas bibliotēka, Latgales kultūrvēstures muzeja lasītava).
CB direktores vietniece M.Šeršņova, T.Mihailova (bērnu bibliotēkas vecākā
bibliotekāre) un CB galvenā bibliotekāre A.Keirāne kā lektores piedalījās Rēzeknes
rajona bibliotekāru semināros ar lekcijām: „Novadpētniecība: elektroniskie resursi”, „Par
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Sievietes Ziemeļvalstīs” pasākumiem” un „Rēzeknes
PCB mājas lapas iespējas”.
Bērnu bibliotēkas darbinieces regulāri piedalās Rēzeknes pilsētas skolu
bibliotekāru semināros.
Izstrādāti un sagatavoti gadskārtējie Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotēkās
pasūtīto periodisko izdevumu koprādītāji.
Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par to,
kā sastādīt bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas
elektroniskās datu bāzes, tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas avotus. Vairākkārt
notikušas pārrunas un individuālas konsultācijas ar Rēzeknes 6.vidusskolas
Novadpētniecības pulciņa dalībniekiem.
Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un Bērnu bibliotēkā 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 vēlama apkures un ventilācijas sistēmu rekonstrukcija.
Bibliotēkā ir izveidots lokālais datortīkls. Datorizēto darbavietu skaits 2007.gadā – 25,
tai skaitā darbiniekiem – 15, lasītājiem – 10. Bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir
7 printeri, 1 skeneris, 2 svītrkodu skeneri, tiek nomāts kopējamais aparāts. 2007.gadā
iegādāta digitālā fotokamera, 4 datoriem nomainīti monitori.
Lai uzlabotu lasītāju un darbinieku darba apstākļus, katru gadu finansiālo iespēju
robežās tiek iegādātas jaunas mēbeles. 2007.gadā iepirkti datorgaldi, biroja krēsli, lai
nodrošinātu iespēju lasītavas krājumu pietuvināt lasītājiem, iepirkti mobilie plaukti,
arhīva darba sakārtošanai iegādāti arhīva skapji.
Visumā darba apstākļi bibliotēkā ir labi, taču jau izjūtams telpu trūkums krājuma
izvietošanai brīvpieejā. Pietrūkst tehniska rakstura palīgtelpu (noliktavas, garderobes).
Būtiskākais telpu trūkums – nespēja nodrošināt tanīs stabilu optimālas gaisa temperatūras
režīmu ziemas un vasaras periodā.

Bibliotēkas personāls

Mūsdienu bibliotēkas veiksmīgu darbību nosaka bibliotēku darbinieki, viņu
kvalifikācija, redzesloks. Dinamiskās pārmaiņas bibliotēku nozarē izvirza uzdevumu
katram bibliotekāram nemitīgi papildināt savas zināšanas. Bibliotēkā strādā 25
bibliotekārie darbinieki, no kuriem 13 ir ar vidējās, 4 ar augstākās kvalifikācijas
bibliotekāro izglītību. Vidējais darba stāžs CB – 14 gadi.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā 2007.gadā daudz uzmanības veltīts
bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas celšanai. Notikuši 4 semināri un 6 informatīvās
stundas, kurās esam analizējuši 2007.gada bibliotēku darba rādītājus, pārrunājuši
bibliotekārā darba metodikas problemātiskos jautājumus, kā arī citus aktuālus darba
jautājumus, piemēram, par darbu ar tiešsaistes datu bāzēm, par ilgtermiņa projektiem, par
akreditāciju, par ESIP darbību, par bibliotekāru tālākizglītības iespējām, par
komplektēšanas stratēģiju.
Tiek izmantota katra iespēja papildināt savas profesionālās zināšanas un
paaugstināt vispārējās izglītības līmeni, izmantojot citu institūciju piedāvātos
tālākizglītības pasākumus gan uz vietas bibliotēkā, gan ārpus tās. 2007.gadā bibliotēkas
darbinieki piedalījušies:
• IIS ALISE kursi un semināri:
„IIS ALISE 4.0”- 18 darbinieces:
Opac - 13 darbinieces;
Ievadkurss – 6 darbinieces;
Cirkulācija – 8 darbinieces;
Sistēmas administrēšana – 3 darbinieces;
Kataloģizācija – 7 darbinieces;
• Latvijas Bibliotekāru biedrība/ LNB: seminārs „Bibliotēku pakalpojumu
kvalitāte” – 1 darbiniece; konference „Novadpētniecība modernajā informatīvajā
telpā” – 3 darbinieces; „Latvijas bibliotekāru 11. novadpētniecības konference”- 1
darbiniece;
• LNB: Galveno bibliotēku direktoru seminārs - direktore; Galveno bibliotēku
metodiķu seminārs – 1 darbiniece; Starptautiskā konference „Bērni un grāmatas”1 darbiniece;
• ES Informācijas aģentūra: ESIP koordinatoru mācību brauciens uz Beļģiju – 1
darbiniece; ESIP koordinatoru mācības seminārs – 1 darbiniece;
• Rēzeknes pilsētas izglītības centrs: kursi „Izglītības iestāžu bibliotekāru
kompetenču paaugstināšana profesionālajā, IT un svešvalodu jomā – 1 darbiniece;
• Latgales mācību centrs: Elektrodrošība – 1 darbinieks;
• VK KIS/LNB: Elektroniskais paraksts bibliotekāriem – 23 darbinieces;
• VA KIS/Preiļu rajona galvenā bibliotēka: seminārs „Vēstures mantojums
mūsdienu tehnoloģiju vidē: kultūras informācijas sistēmas: par Melindas un Bila
Geitsu fonda projekta īstenošanu Latvijā” – 1 darbinieks;
• Jelgavas ZB : Emuāra radošā darbnīca – 1 darbiniece;
• VA KIS/Ermitāžas risin.: Datortīklu lokālā drošības risinājuma tehnika „Astaro”1 darbinieks;
• Rēzeknes Augstskola: Inženieru fakultātes datorzinību un matemātikas katedras
profesionālo maģistrantūras studiju programma „Datorsistēmas”- 1 darbinieks.
Bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas brauciena uz Preiļu rajona
galveno bibliotēku.
2007.gadā CB direktore M.Sproģe piedalījās, Latvijas Bibliotēku padomes sēdēs,
CB direktores vietniece M.Šeršņova apmeklēja Rajonu un pilsētu galveno bibliotēku
metodiķu semināru Rīgā. Lai veicinātu personālā pašizglītību, CB bibliotekāriem dota

iespēja darba laikā pusstundu strādāt ar internetu, stundu lasīt jaunākos periodiskos
izdevumus.
2007.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes
nodaļas vadītāja Vilhelmīne Zvīdrīņa kļuvusi par Kultūras ministrijas konkursa „Par
sasniegumiem bibliotēku, muzeju un tautas mākslas nozarēs 2006.gadā” bibliotēku
nozares laureāti

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku,
2.bibliotēku) 2007.gada budžets - 179986 Ls, tas ir 23,92 Ls uz vienu reģistrētu
bibliotēkas lietotāju (2006.g. – 15,42).
Pašvaldības piešķirtie līdzekļi – 173805 (pieaugums, salīdzinot ar 2006.gada
piešķīrumu - 37%). Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citiem maksājumiem – 2400 Ls. Valsts mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru
izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās – 2987,50 Ls.
69% no CB budžeta izlietoti darbinieku algām un sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Bibliotekāro darbinieku vidējā amata alga 2007.gadā – 254 Ls (2006.g.- 172 Ls).
Pašvaldības piešķirtais finansējums pagaidām vēl pilnībā neatbilst visām LR MK
noteikumu „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” prasībām, taču
katru gadu tiek garantēts stabils finansējuma pieaugums, kas ne tikai nodrošina
bibliotēkas funkciju izpildi, bet arī veicina tās attīstību.
Ar katru gadu pieaug bibliotēkas krājuma komplektēšanai atvēlētie līdzekļi. 2007.gadā
no pašvaldības piešķīruma šim nolūkam iztērēti 14603,- Ls, tas ir - 0,40 Ls uz vienu
pašvaldības iedzīvotāju. Pirmoreiz bibliotēkas vēsturē ir izpildīts un pat pārsniegts
augstāk minēto LR MK noteikumu normatīvs pašvaldību bibliotēku krājuma
komplektēšanai – 0,30 Ls uz vienu iedzīvotāju.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanai, īstenoto projektu ietvaros, esam saņēmuši
atbalstu no PBLA Latviešu Fonda - 794 Ls, KKF – mērķprogrammas „Jaunu grāmatu un
citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ietvaros saņemtas grāmatas par 1749,58
Ls. Daudz bijis grāmatu un citu iespieddarbu dāvinājumu no Latgales Kultūras centra
izdevniecības, SIA "Latgales Druka", LNB, ES Informācijas centra, Rēzeknes
iedzīvotājiem.
VVBIS projekta ietvaros saņemts atbalsts no VA "KIS": saņemti 2 svītrkodu skeneri,
nodrošināts CB datortīkla lokālais drošības risinājums, kā arī bibliotekāro darbinieku
apmācības darbam ALISE 4 versijā, abonētas datu bāzes Letonika, NAIS, Rubricon,
EBSCO. Finansiālajā izteiksmē VA „KIS” sniegtais atbalsts (apmācības, skeneri) 1458,-Ls.
Jaunas iespējas bibliotēkai pavērušās, iesaistoties Latvijas valsts un Bila un Melindas
Geitsu Fonda finansētajā projektā. 2007.gadā šī projekta ietvaros CB saņemta
specializētā datortehnika vājredzīgajiem (kopsummā par 5431,61 Ls), veikti CB un
filiālbibliotēku lokālo datortīklu uzlabošanas un paplašināšanas darbi, nodrošināts
bezvadu Interneta pieslēgums Bērnu bibliotēkā – CB filiālē, veiktas bibliotekāru
apmācības e-paraksta izmantošanai.

Bibliotēku publicitāte un darbs ar sabiedrību

Centrālās bibliotēkas darbinieki lielu uzmanību pievērš bibliotēku publicitātei. Par
aktualitātēm Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku dzīvē sniedzam informāciju Kultūras
ministrijas mājas lapā un Latvijas Bibliotēku portālā, laikrakstu „Panorama Rezekne”
(http://www.panorama-rezekne.lv/) un „Rēzeknes Vēstis” (http://lat.rv.lv/) mājas lapās,
Latgales Reģionālajai Televīzijai, Latgales radio, portālos www.publika.lv un
www.rezekne.lv/. Ar jauno informāciju regulāri tiek papildināts buklets „Rēzeknes
pilsētas Centrālā bibliotēka”, 2007.gadā sagatavots buklets „Apmeklē bibliotēku, neizejot
no mājām!: Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapas un Elektroniskā kataloga (ibibliotēkas) iespējas”. Ir izstrādāti bukleti Bērnu bibliotēkai un 2.bibliotēkai.
Pastāvīgi tiek strādāts pie CB mājas lapas www.rezeknesbiblioteka.lv pilnveidošanas.
Tika turpināta jau agrāk iesāktā izstāžu grafika publicēšana atsevišķi par katru
mēnesi, kā arī informācijas ievietošana par pašiem aktuālākajiem notikumiem bibliotēkā,
papildināta sadaļā „Fotogalerija”, izveidota sadaļa „Depozitārijs”, publicēts nozīmīgs
raksts par iespēju bibliotēkas elektroniskajā katalogā ne vien meklēt grāmatas un
analītiskos aprakstus, bet, ielogojoties ar savu lietotājvārdu un paroli, arī pasūtīt,
pagarināt grāmatas attālināti.
Gada beigās tika veiktas būtiskas izmaiņas –
• modificēts lapas dizains;
• publicēts daudz vairāk jauno ziņu (turklāt ziņas tagad satur daudz hipersaišu,
tādējādi padarot bibliotēkas mājas lapu par izejas punktu uz plašāku informācijas
apjomu), tajās tiek apskatīts vairāk tēmu, sniedzot daudzpusīgāku informāciju,
kas var būt noderīga lasītājam un skar ne tikai Rēzeknes Centrālo bibliotēku un
aktivitātes tajā;
• veidojot rakstus, domāts par to oriģinalitāti, analītiskumu;
• uzsākta regulāra (divreiz mēnesī) ziņu publicēšana par jaunajām grāmatām, tajās
tiek ievietoti skenēti grāmatu vāku attēli, kā arī īsa informācija par attiecīgajām
grāmatām;
• izveidota jauna sadaļa „Jaunieguvumi”, kurā divas reizes mēnesī tiek ievietots
jauno grāmatu saraksts;
• izveidoti jauni bloki – „Citāts” un „Apskaties arī…”;
• ievietoti vairāki noderīgi baneri.
Lapa ir kļuvusi vizuāli pievilcīgāka, atraktīvāka, satur daudz vairāk dažādām
interesēm un vajadzībām noderīgas informācijas. Līdz ar to ir palielinājies arī tās
apmeklētāju skaits. Jāatzīmē, ka tā jau ir guvusi atzinību akadēmiskajās aprindās – LU
bibliotēkzinātnes maģistranti savā pētījumā atzinuši www.rezeknesbiblioteka.lv par
labāko analizētajā grupā.
Uzsākts darbs pie kvalitatīvas reklāmas radīšanas mājas lapai, tās pamatā likts sauklis
„Mēs strādājam, lai jūs būtu informēti”, kas veido bibliotēkas kā mūsdienīga informācijas
centra tēlu.
2007.gadā par Bērnu bibliotēku bijušas 10 un par CB 70 publikācijas vietējā
presē: laikrakstos „Rēzeknes Vēstis”(latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama
Rezekne”, „Rēzeknes Vēstnesis”.
Publikācijas presē varētu sadalīt sekojoši:
• CB darbinieku raksti par pasākumiem bibliotēkā, par bibliotēku un
bibliotekāriem;
• Profesionālo žurnālistu raksti par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā, par
bibliotekāriem;
• CB darbinieku raksti par novadpētniecību (no bibliotēkas krājuma
materiāliem).
Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību un pasākumiem:
„Izstāde bibliotēkā”: [par izstādi „Rēzeknes Mākslas skolas un Rēzeknes Mūzikas skolas
audzēkņu Jāņa Ivanova darbu radošā interpretācija krāsās” Rēzeknes CB], „Viesosies

rakstniece”: [par tikšanos ar rakstnieci Laimu Muktupāvelu Rēzeknes CB], „Galvenas
bibliotēkas statusā”, „Kas jauns bibliotēkā?”, „Visām lasītāju paaudzēm”, „Jaunas un
interesantas grāmatas”, „Lasītavas krājumā”, „Rēzeknes pilsētas CB izstāde „Latviešu un
čehu literārie sakari”, „Tikšanas ar rakstnieci”: [par tikšanos ar rakstnieci Santu Mežābeli
Rēzeknes pilsētas CB], „Bibliotēku rudens”, „Par ko rakstā žurnālos”, „Par lasīšanu”,
„Mūsu mājas lapa”, „Japānu literatūras jaunumi”.
Bibliotēkās izveidoti informatīvie stendi, kur lietotāji 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. CB izveidots arī īpašs, visiem bibliotēkas apmeklētājiem pieejams,
informācijas stends par tekošajā mēnesī Rēzeknes tautas bibliotēkās plānotajām izstādēm
un citiem pasākumiem.
Nozīmīgākie bibliotēkas pasākumi: „Tikšanās ar rakstnieci Laimu Muktupāvelu”,
Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatu izstāde
– prezentācija „Davums 2007.godā”, „Tikšanās ar novadnieci, rakstnieci Santu
Mežābeli”.
2007.gada Latgales Reģionālaja TV tika izveidoti trīs videosižeti par bibliotēkas
pasākumiem: „Tikšanās ar rakstnieci Laimu Muktupāvelu”, par Prāgas Nacionālās
bibliotēkas un LNB ceļojošās izstādes „Latviešu un čehu literārie sakari” atklāšanu un
Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatu izstādi- prezentāciju „Davums
2007.goda”.
CB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos
pasākumos, piemēram, izstāžu atklāšanās Latgales kultūrvēstures muzejā, pasākumos
Kultūras namā un teātrī „Joriks”.
Centrālā bibliotēka piedalījās konkursos: „Lielā lasītāju balva`2007” un „Zelta
ābele 2006”, pirmās Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanās bibliotēka aicina iedzīvotājus
balsot par Latgales augiem, CB piedalījās aptaujā „Bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte”.
Bibliotēku sadarbībai ir visdažādākās formas: tā var būt vienreizēja informācijas
vai grāmatu apmaiņa, kas aizpilda trūkumu vienas vai otras bibliotēkas krājumos, un var
būt regulāra. Piemēram, Nacionālo biedrību Kultūras nama speciālisti izmantoja
materiālus no Novadpētniecības mapēm „Rēzekne: 1980.-1999”un „Latvijas tautas
Fronte” pasākumā „Par ko rakstīja vakar…”. Sadarbība un resursu apmaiņa ir laba
tradīcija. Bibliotēku automatizācijas process, interneta pieejamība, kas nodrošina
izdevīgus sakarus un elektronisko publikāciju izveidi, paver jaunas iespējas sadarbībai un
resursu apmaiņai. Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotēkas strādā kā partneri ar kopīgu
mērķi – sniegt bibliotēku lietotājiem mūsdienu prasībām atbilstošus informacionālos
pakalpojumus. Arvien ciešāka kļūst sadarbība starp dažādu tipu bibliotēkām.
Mūsu bibliotēkas pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes
informācijas birojs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes rajona bibliotēkas,
Rēzeknes Augstskola.
Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri
2007.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 elektroniskā datu bāze regulāri tiek papildināta
ne tikai ar muzeja lasītavas materiāliem, bet nu jau arī ar Latgaliešu Literatūras Fonda
materiāliem, izmantojot muzeja lasītavas un LLF sniegtos datus par krājumā esošajām
novadpētnieciska rakstura monogrāfijām un periodiskajiem izdevumiem. Regulāri notiek
informācijas apmaiņa ar muzeju par latgaliešu grāmatniecību, grāmatām par Latgali.

Bibliotekāri regulāri apmeklē muzeja organizētos pasākumus, kā arī muzeja darbinieki
apmeklē CB pasākumus.
Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas,
žurnālus un laikrakstus, savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās
grāmatas, rīkojot izstādes un citus pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā bibliotēkai uzņēmumā
iespiestos reģionālos preses izdevumus.
Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas apmaiņas,
gan ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic starpnieka funkcijas,
izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra izdevniecības dāvinātās grāmatas.
Rēzeknes rajona padomes Kultūras nodaļa. Turpinām sadarbību, pamatojoties uz
2005.gadā noslēgto Sadarbības līgumu bibliotekārā darba jomā. Ciešā sadarbība ar rajona
bibliotēku darba speciālisti A.Belogubovu ir izdevies atrisināt vairākus praktiskā darba
jautājumus. Rēzeknes pilsētas CB sadarbības līguma ietvaros sniedz atbalstu rajona
bibliotēkām, nodrošinot atsevišķu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju izpildi,
piemēram, kopkataloga veidošana un uzturēšana, SBA. Starp pilsētas un rajona
bibliotēkām notiek regulāra informācijas apmaiņa un konsultācijas bibliotēku darba jomā,
kopīgu bibliotēku darbinieku semināru, kursus un citu pasākumu rīkošana, grāmatu
pasūtīšana Centrālajā bibliotēkā pagastu bibliotēkām. 2007.gadā turpinājās darbs pie
rajona bibliotēku datu ievadīšanas reģionālajā (pilsētas un rajona) e-kopkatalogā.
Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotēkām.
Izveidoti un ievietoti bibliotēkas mājas lapā divi rādītāji: „Rēzeknes pilsētas bibliotēkās
2007.g. saņemto periodisko izdevumu Koprādītājs” un „Rēzeknes rajona bibliotēkas
2007.g. saņemto periodisko izdevumu Koprādītājs”
Rēzeknes Augstskolas bibliotēka. Visas pilsētas bibliotēkas ir ieinteresētas un
piedalās savstarpējā grāmatu apmaiņā. Nereti, saņemot SBA pasūtījumu, mēs vispirms
pieprasīto izdevumu meklējam RA bibliotēkā, tāpat rīkojas arī augstskolas bibliotekāri.
Centrālās bibliotēkas informācijas stendā izvietota informācija par augstskolas bibliotēku
– adresi, telefoniem, darba laiku. RA bibliotekāri ir apmeklējuši CB pieredzes apmaiņas
nolūkā.
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 bibliotekāri
vienmēr var saņemt nepieciešamo individuālo konsultāciju vai metodisko palīdzību.
Naturalizācijas pārvaldes reģionālās nodaļas informācijas centrs izvieto savus
informatīvos materiālus CB informācijas stendos „Paņem un izlasi”.
Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību
Latgalē, CB informē firmu „Tēvzeme” par jaunāko literatūru par tūrismu un ceļojumiem.
Rēzeknes zonālais valsts arhīvs palīdz sakārtot bibliotēkas arhīvu.
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.

3.Informācija par bibliotēkas plānotajiem pasākumiem 2008.gadā
Informācija no Rēzeknes pilsētas bibliotēku darba plāniem. Sagatavota sarakstā
izmantotās izstādes par Latgali un latgaliešiem.

RĒZEKNES PILSĒTAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
DARBA PLĀNS
2008.GADAM
LAIKS
VIETA

IZSTĀDES

MARTS
„Gaismas nesējs tautai”
Teoloģijas profesoram Benediktam Skrindam – 140
„Rakstniekam Konstantīnam Strodam-Plencinīkam
– 100”
„Latgales novada dramaturģija”
„Ceļš uz nezināmo”
1949.gada deportācijas
„Teātris Rēzeknē”
Starptautiskā teātra diena

3
6
19
19
21

Centrālā bibliotēka
(lasītava)
2.bibliotēka
2.bibliotēka
Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)

APRĪLIS
„Vladislavs Locis –
latgaliešu kultūras vērtību glabātājs”
„Jezupam Kindzuļam – 115”
„Tā kā šķemba mūsu sirdī
Dziļi guļ un sāp tur viņa:
Tā ir mūsu Krāslaviņa!”
Pirms 85.gadiem Krāslava ieguva pilsētas tiesības
MAIJS
„Sirds, gunteņu cīšok pi sevim spīd!”
Keramiķim Polikarpam Čerņavskim -85
„Latgales ļaužu portretists”
Tēlniekam Bērtulim Buļam – 85
„Iepazīsim Latgali!”
Tūrisms un kultūra
JŪNIJS
„Rakstniekam Antonam Stankevičam – 80”

8

Bērnu bibliotēka

10
10

2.bibliotēka

3
12
19
9
14

„Gleznotājam un pedagogam
Jānim Undam – 80”

Centrālā bibliotēka
(lasītava)

Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)
2.bibliotēka
Centrālā bibliotēka
(lasītava
Centrālā bibliotēka
(lasītava

JŪLIJS
„Rēzeknes Augstskolai – 15”

1

„Atpūtas vietas Latgalē”

5

„Rokstu krōjumam „Olūts”- 65”

18

AUGUSTS
„Savas sirds skaidrībai!”
Svētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki
Aglonā
„Dzejniekam un publicistam Antonam Rancānam –
75”
„Svētki Rēzeknei”
„Pa dzīvi ar kumēdiņiem!”
Satīriķim, dzejniekam Valdim Artavam – 80
„Ne bailes, ne bēdas, ne izmisums…”
Bīskapam Boļeslavam Sloskānam – 115
„Rēzeknes Poļu vidusskolai – 15”
Zinību diena
SEPTEMBRIS
„ Rēzeknes pilsētas svētki”
„Mana skaistā, mana senā, mana mūžam jaunā –
Rēzekne”

Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)
2.bibliotēka

6

Centrālā bibliotēka
(lasītava)

14

2.bibliotēka

20

Centrālā bibliotēka
(abonements)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)

20
22
23
1
4

Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Bērnu bibliotēka

„Latgales dzejnieki – dzejas dienām”
„Mūsu dzimtā pilsēta – Rēzekne”
„Daugavpilietis ar pasaules slavu!”
Māksliniekam Markam Rotko – 105
„Latgale Latvijā, Eiropā:
latgaliešu valoda”
Eiropas valodu diena
OKTOBRIS
„Izcilākie Rēzeknes pedagogi”
Skolotāju diena
NOVEMBRIS
„Dzejniekam Oskaram Seikstam – 35”
„Priesterim, žurnālistam
Henrikam Trūpam – 100”
DECEMBRIS
„Latgales kultūras darbinieki – jubilāri”
Anna Stafecka, Alberts Sprūdžs, Broņislavs Tabūns
„Novada gaismas stars!”
Dzejniekam Antonam Slišānam – 60
„Albertam Sprūdžam - 100”
„Antonam Slišānam – 60”

9
16
19
19

2.bibliotēka
Vipinga
Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītāva)

1

Centrālā bibliotēka
(lasītava)

10

Centrālā bibliotēka
(lasītava)
Centrālā bibliotēka
(lasītava)

20
11

Bērnu bibliotēka

22

Centrālā bibliotēka
(lasītava)
2.bibliotēka

22
22

2.bibliotēka

4. Informācija par bibliotēku telpu stāvokli
2007.gadā veiktie telpu remonta un modernizācijas darbi:
-) 2.bibliotēkā –CB filiālē – uzstādīta tehniskās apsardzes signalizācijas sistēma. Darbu
izmaksas – 150,-Ls.
-) 2.bibliotēkā – CB filiālē – nomainīts grīdas segums lasītavā 38m2. Darbu izmaksas –
350,-Ls.
-) Centrālajā bibliotēkā un abās filiāles (2.bibliotēka, Bērnu bibliotēka) – paplašināts
un modernizēts lokālais datortīkls. Darbi veikti Latvijas valsts un Geitsu Fonda finansētā
projekta ietvaros (izmaksas nav zināmas).
2008.gadā bibliotēku telpu remonts vai modernizācija nav plānoti.
Tuvākajos gados nepieciešamie telpu remonta un modernizācijas darbi:
-) Centrālā bibliotēka – abonementa un lasītavas grīdas seguma (452m2)
remonts. Aptuvenās izmaksas – 8500 Ls.
-) Centrālā bibliotēka – logu nomaiņa. Aptuvenās izmaksas – 26 300 Ls.
-) Bērnu bibliotēka – CB filiāle – logu nomaiņa.
Aptuvenās izmaksas – 3500 Ls

-) 2.bibliotēka – CB filiāle - logu nomaiņa. Aptuvenās izmaksas – 3500 Ls.
4. Bibliotēku paplašināšana vai pārvietošana (esošo telpu stāvokļa dēļ) nav
nepieciešama.
5. Ņemot vērā ieilgušo problēmsituāciju ar Centrālās bibliotēkas logu nomaiņu, kā arī
nepieciešamību rekonstruēt telpu apkures un ventilācijas sistēmas, un nespēju atrisināt
šos jautājumus, vienojoties ar telpu izīrētāju (VSIA „Latvijas Pasts”), varētu tikt apsvērta
nepieciešamība celt jaunu ēku Centrālajai bibliotēkai (telpu nomas līguma
nepagarināšanas gadījumā).

5. Informācija par bibliotēkas darbība plānošanas dokumentiem

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskās attīstības plāns laika
periodam no 2006.-2010.gadam
Saskaņa ar Nolikumu Rēzeknes pilsētas Centrālas bibliotēkas galvenais uzdevums ir
nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro (informacionālo) apkalpošanu.
Galvenais stratēģiski svarīgais uzdevums: 2006.-2007.gg. paredzētā bibliotēkas
akreditācija.
LR Bibliotēku padome ieteikusi Rēzeknes Domei un Rēzeknes rajona padomei izvirzīt
Rēzeknes pilsētas CB akreditācijai Rēzeknes reģiona (pilsētas un rajona) galvenās
bibliotēkas statusā. Tā kā šāds statuss, paplašinot funkcijas, bibliotēkai izvirza
paaugstinātas prasības, kuru izpildei nepieciešams arī finansējums, pirms Rēzeknes
pilsētas CB nominešanas šim statusam, abām pašvaldībām jāpanāk vienošanās par pušu
līdzdalību un līdzatbildību reģionālās bibliotēkas funkciju izpildes nodrošināšanā.
Pirmsakreditācijas posmā, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes rajona tautas
bibliotēku līdzdalību valsts mēroga projektā "Valsts vienotā bibliotēku informācijas
sistēma (VVBIS)", 2005.gada 1. janvārī Rēzeknes pilsētas CB noslēgusi Sadarbības
līgumu ar Rēzeknes rajona padomes Kultūras nodaļu par sadarbību bibliotekārā darba
jautājumos.
Galvenie darba virzieni: l. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana.
2. Informācijas resursu veidošana un attīstība.
3. Bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošana.
4. Bibliotekāro kadru attīstība.
5. Materiāli - tehniskās bāzes pilnveidošana.
Bibliotēkas darbības stratēģiskais plāns:
Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana.
1. Bibliotēkas krājuma regulāra komplektēšana:
- grāmatas
- periodika
- audiovizuālie dokumenti
- elektroniskie dokumenti
- tiešsaistes datu bāzes

2006. - 2010.gg.

CB kopkrājuma komplektēšanas politikas koncepciju izstrādā un īsteno CB
Komplektēšanas padome, ievērojot bibliotēkas lietotāju intereses, vajadzības un
bibliotēkas finansiālās iespējas.
2. Bibliotēkas krājuma regulāra uzturēšana:
2006.- 2010.gg.
- novecojušo un nolietoto iespieddarbu norakstīšana
- vērtīgo izdevumu saglabāšana (iesiešana, labošana)
3. Bibliotēkas krājuma inventarizācija:
- Centrālā bibliotēka
2007.g
- 2.bibliotēka - CB filiāle (turpmāk 2B)
2009.g.
4. Papildus finansējuma piesaiste:
2006.-2010.gg.
- turpinājums projektiem: "Bibliotēkas krājuma
latviskošana", "Jaunu grāmatu un citu izdevumu
iegāde publiskajām bibliotēkām", "Bērnu žūrija"
- jaunu projektu izstrāde.
Informācijas resursu veidošana un attīstība
1. Bibliotēkas katalogu un e-datu bāzu veidošana un uzturēšana:
2006.- 2010.gg.
- CB jaunieguvumu kataloģizācija,
- CB krājuma rekataloģizācija,
- reģionālā (pilsētas un rajona) e-kopkataloga uzturēšana
(saskaņā ar CB un RP KN Sadarbības līgumu).
2. Bibliotēkas apmaiņas krājuma (repozitārija) veidošana un uzturēšana: 2006.-2010.gg.
- repozitārija e-datu bāzes izveide.
3. CB interneta mājas lapas izveide:
2006.g.
4. Papildus finansējuma piesaiste:
2006.-2010.gg.
- iesaistīšanās VVBIS projektos
- jaunu projektu izstrāde
l.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošana
Literāri - māksliniecisku pasākumu rīkošana:
2006.-2010.gg.
- izstādes
- tematiski pasākumi
- konkursi
Grāmatu izsniegšanas/saņemšanas procesa automatizācija:
- CB (abonements, lasītava)
2006.- 2007.gg.
- filiālbibliotēkas: 2B, Bērnu bibliotēka (turpmāk BB) 2007.- 2008.gg.
Bibliotēkas attālinātās izmantošanas iespēju nodrošināšana:
- IIS ALISE moduļa Grāmatu rezervēšana ieviešana 2007.- 2008.gg.
Atgriezeniskās saites Bibliotēka - lietotājs nodrošināšana:
(izmantojot CB interneta mājas lapu)
2006.g.
Bibliotēkas lietotāju informācijpratības paaugstināšana:
2006.-2010.gg.
apmācība CB un citu bibliotēku veidoto e-datu
bāzu izmantošanā
apmācība tiešsaistes datu bāzu izmantošanā
mācību ekskursijas
Pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ieviešana
2006.-2010.gg.
(izdevumu piegāde mājās u.c.)
Sabiedriskās domas izpēte par CB sniegto bibliotekāro pakalpojumu
kvalitātes novērtējumu
2006.-2010.gg.
Papildus finansējuma piesaiste:
2006.-2010.gg.
- turpinājums projektiem "Mācīsimies
meklēt e-rakstos", VVBIS
- jaunu projektu izstrāde

Bibliotekāro kadru attīstība
1. Bibliotekāro kadru tālākizglTtības nodrošināšana:
- semināri, lekcijas CB,
- IIS ALISE kursi
- kursi LNB MC
- LNB BAI, LBB tālākizglītības pasākumi,
- pieredzes apmaiņas braucieni.
2. Profesionālie konkursi
3. Papildus finansējuma piesaiste:
- iesaistīšanās VVBIS projektos
- jaunu projektu izstrāde

1.
2.

3.

4.

5.

Materiāli - tehniskās bāzes
pilnveidošana
Datorparka regulāra atjaunināšana
Bibliotekāro darbinieku darba vietu labiekārtošana:
- BB abonementa lasītāju
apkalpošanas mezgla
iekārtošana
Bibliotēku kosmētiskais remonts:
- CB Vipingas grāmatu izsniegšanas punkts
- BB
- CB
- 2B
Darba vides uzlabošana bibliotēkās:
- dzeramā ūdens nodrošināšana BB, 2B
- karstā ūdens boilera uzstādīšana 2B
- logu nomaiņa (CB, BB, 2B)
Papildus finansējuma piesaiste:
- turpinājums projektiem VVBIS
- projekta "Logu
nomaiņa Rēzeknes
pilsētas CB"
atkārtota virzība
valsts investīciju
piesaistei
- jaunu projektu izstrāde.

2005.gada 11 .novembri.
CB direktore:

Marija Sproģe

2006.-2010.gg.

2006.-2010.gg.
2006.-2010.gg.

2006.-2010.gg.
2006.-2010.gg.
2006.g.
2006.g.
2006.-2007.gg.
2008.-2009.gg.
2010.g.
2006.g.
2007.g.
2006.-2010.gg.
2006.-2010.gg.

Rēzeknes pilsētas kultūrpolitikas vadlīnijas
Pašlaik Latvijā notiek valsts kultūrpolitikas vadlīniju apspriešana visos līmeņos un visās
nozarēs. Vadlīnijas tiek izstrādātas ilgtermiņa periodam - 10 gadiem (laika periodam 2006.-2015.).
Valsts kultūrpolitikas veidošanai un attīstībai svarīgāk ir rast atbildes nevis uz jautājumu, kas ir
kultūra, bet kā kultūras komponentes iespaido cilvēka dzīves kvalitātes veidošanos un valsts
sabiedrības izaugsmi un konkurētspēju. Kultūrpolitika ir jāvirza ārpus "šauriem" kultūras nozaru
jautājumiem.
Kultūrpolitikas vadlīnijas tiek adresētas plašam interesantu lokam un vienlaikus arī kultūras
jomā un valsts sektorā strādājošiem:
• kultūras iestādes, organizācijas,
• pašvaldības,
• citas nozaru ministrijas un valsts iestādes,
• sabiedrība un tās organizācijas
Rēzeknes pilsētā 31.03.- 01.04. notika kultūras iestāžu darbinieku seminārs "Stratēģiskā
plānošana", kura galvenais uzdevums bija izstrādāt "Pilsētas tēla veidošanas stratēģiju". Sākotnēji tika
apzināta un izvērtēta situācija kultūrpolitikas jomā Rēzeknē kopumā. Apkopojot kultūras darbinieku
izteiktos viedokļus, mēs nonācām pie secinājuma: lai Rēzeknes pilsēta varētu pilnvērtīgi attīstīties un
sekmīgi funkcionēt visās jomās, tai nepieciešams pozitīvs, vietējos cilvēkresursus un potenciālos
investorus piesaistošs, motivējošs tēls. Tāda tēla veidošanā kultūras iestādēm, organizācijām - kā
infrastruktūras neatņemamai sastāvdaļai -, nenoliedzami, ir viena no svarīgākajām lomām.
Kam ir jānotiek, lai šo pilsētas pozitīvo tēlu attīstītu?
Rīcības plāns:
• pašvaldības akceptētas kultūrpolitikas stratēģijas izveidošana un īstenošana;
• kultūras iestāžu, organizāciju darbības koordinācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana;
• kultūrpolitikas īstenošanai nepieciešamo finansu piesaistes stratēģijas izstrāde un
īstenošana;
Rēzeknes kultūrpolitikas stratēģisko problēmu prioritātes:
• kultūrvides attīstība,
• tūrisma informācijas centrs,
• kultūras pasākumu reklamēšanas sistēma,
• lielo atpazīstamo pasākumu organizēšana.

1. Kultūras vides attīstība
Virzošie spēki
(Kāpēc tas ir svarīgi?
Pilsētas tēla atpazīstamības, unikalitātes
izcelšana

Sadzīves ērtību nodrošināšana

Kavējošie spēki, šķēršļi
(Kāpēc tas ir tik grūti?)
1 .Pašvaldības izpratnes un atbildības 2.
Organizatoriskā mehānisma trūkums
pašvaldības līmenī 3. Vides dizaina
speciālista trūkums, neesamība; 4.
Finansu trūkums; trūkums;

1 .Nav sistēmas pašvaldības līmenī šo
jautājumu risināšanā; 2. Pilsētas
saimnieciskās pārvaldes

Rēzeknes kā nacionālas nozīmes reģiona kultūras centra attīstības stratēģija
2007.-2013.
(Projekts)
2.7. Bibliotēkas
Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu,
elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un
tās izmantošanu.
Unikālais Rēzeknē
Valērijas Seiles balva – ikgadējs Rēzeknes
domes apbalvojums bibliotēku darba nozarē
Latgales novadā
(iedibināta 2003.gadā)
Novadpētniecības materiālu krājums par
Rēzekni un Latgali
Elektroniskā novadpētniecības materiālu datu
bāze, kurā iekļauta informācija arī par
Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavas un
latgaliešu literatūras fondu

Situācijas apraksts
Rēzeknē darbojas sazarots bibliotēku tīkls, ko veido 18 speciālās,
zinātniskā bibliotēka.

4 publiskās un 1

Speciālo bibliotēku galvenais uzdevums ir savu resoru darbības mērķu īstenošanas atbalsts,
pakalpojumi pieejami ierobežotam lietotāju lokam. Speciālo bibliotēku tīklu Rēzeknē veido 11
vispārējo izglītības iestāžu bibliotēkas (Rēzeknes Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes Poļu vidusskolā,
Rēzeknes 1., 2., 3., 4., 5., 6.vidusskolās, Rēzeknes vakara vidusskolā, Rēzeknes Katoļu pamatskolā,
Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā), 5 vidējo profesionālo iestāžu bibliotēkas (Rēzeknes
Mākslas vidusskolā, Rēzeknes J.Ivanova mūzikas vidusskolā, Rēzeknes profesionālajā vidusskolā,
Rēzeknes 14.arodvidusskolā, Valsts robežsardzes koledžā), 2 augstskolu bibliotēkas (Rēzeknes
Augstskolā un Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiālē). LR Kultūras ministrija Valsts
robežsardzes koledžas bibliotēku un Rēzeknes Augstskolas bibliotēku ir akreditējusi vietējās
nozīmes bibliotēku statusā. Katru gadu skolu bibliotēkas vidēji lieto 6421 skolēni un pedagogi.
Vidējais apmeklējumu skaits katru mācību gadu ir 104 865.
Rēzeknē vienīgā zinātniskā bibliotēka ir Latvijas Medicīnas bibliotēkas Rēzeknes nodaļa.
Tās galvenais uzdevums – savas nozares attīstības veicināšana reģionā. Bibliotēkas pakalpojumus
praktiskā un zinātniski pētnieciskā darba nolūkos izmanto, galvenokārt, nozares speciālisti.
Publisko bibliotēku galvenais uzdevums ir nodrošināt bibliotekāro pakalpojumu un savu
krājumu pieejamību neierobežotam lietotāju lokam. Publisko bibliotēku tīklu Rēzeknē veido
pilsētas Centrālā bibliotēka ar filiālēm (Bērnu bibliotēka un 2.bibliotēka), kā arī Latvijas Neredzīgo
27

bibliotēkas Rēzeknes nodaļa. Publiskās bibliotēkas funkcijas daļēji pilda arī Latgales Kultūrvēstures
muzeja latgaliešu literatūras lasītava.
Lielākā un nozīmīgākā publiskā bibliotēka Rēzeknē ir pilsētas Centrālā bibliotēka.
Bibliotēka ir Rēzeknes pilsētas Kultūras pārvaldes struktūrvienība un tiek finansēta no pašvaldības
budžeta.
Bibliotēka dibināta 1944.gadā kā Rēzeknes apriņķa bibliotēka. Tās statuss laika gaitā
vairākkārt mainījies: 1949.g.-1957.g.- Rēzeknes rajona bibliotēka; 1958.g.-1966.g. – Rēzeknes
pilsētas bibliotēka; 1966.g.-1977.g. – Rēzeknes pilsētas 1.bibliotēka. 1977.gada jūnijā, Latvijas
publisko bibliotēku centralizācijas procesa rezultātā, bibliotēka iegūst savu patreizējo statusu: Rēzeknes
pilsētas Centrālā bibliotēka. Tās pakļautībā kā filiāles tiek nodotas Rēzeknes Bērnu bibliotēka (dibināta
1953.g.) un Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēka (dibināta 1966.g.).
1999.gadā Rēzeknes pilsētas dome noslēdz līgumu ar VAS „Latvijas Pasts” par tai
piederošo (Atbrīvošanas alejā 81/5) telpu 945 m2 platībā nomu Centrālās bibliotēkas vajadzībām.
Pēc telpu renovācijas, kas pilnībā veikta par pašvaldības līdzekļiem, 2000.gada jūnijā bibliotēka
uzsāk darbu jaunajās telpās. Telpu nomas līgums noslēgts uz 15 gadiem.
Par savu misiju Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka uzskata līdzdalību informācijas un
zināšanu sabiedrības veidošanā, reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un
veicināšanā.
Bibliotēkas galvenais uzdevums - sniegt reģiona iedzīvotājiem un viesiem operatīvus un
kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un informācijas
sistēmu pieejamību.
Bibliotēkas lietotāju galvenās grupas: skolēni un studenti – 55%, nodarbinātās personas –
29%, bezdarbnieki – 8%, pensionāri – 6%.
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreiz pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas.
Saskaņā ar LR Bibliotēku likumu Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka būtu akreditējama kā
Rēzeknes pilsētas un rajona galvenā bibliotēka. Šāds statuss, paplašinot funkcijas, bibliotēkai
izvirza paaugstinātas prasības, kuru izpildei nepieciešams papildus finansējums, tādēļ, pirms
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas nominēšanas šim statusam, kas ir pilsētas pašvaldības, kā
bibliotēkas dibinātāja, kompetencē, ir jāpanāk vienošanās starp pilsētas un rajona pašvaldībām par
pušu līdzatbildību un līdzdalību reģionālās bibliotēkas funkciju izpildes nodrošināšanā. Rēzeknes
pilsētas Centrālās bibliotēkas akreditācija, saskaņā ar LR Kultūras ministrijas Bibliotēku Padomes
apstiprināto bibliotēku akreditācijas grafiku, plānota 2007.gada IV.ceturksnī.
Centrālās bibliotēkas apkalpojamā zona ir visa pilsēta. Bibliotēka apkalpo pieaugušos
lasītājus, bērnu nodaļas nav.
CB grāmatu izsniegšanas punkta apkalpošanas zona: Vipingas mikrorajons. Tiek apkalpoti
gan pieaugušie lasītāji, gan bērni.
Bērnu bibliotēkas – CB filiāles apkalpošanas zona ir visa pilsēta. Bibliotēka apkalpo
lasītājus – bērnus.
2..bibliotēkas – CB filiāles – apkalpošanas zona: Ziemeļu mikrorajons. Bibliotēka apkalpo
gan pieaugušos lasītājus, gan bērnus.
Pirmsakreditācijas posmā, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un rajona publisko bibliotēku
līdzdalību valsts mēroga projektos, piemēram, „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”
(VVBIS), 2005.g. Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka noslēgusi Sadarbības līgumu ar Rēzeknes
rajona padomes Kultūras nodaļu par sadarbību bibliotekārā darba jautājumos. Sadarbības galvenie
virzieni: reģionālā (pilsēta un rajons) bibliotēku e-kopkataloga izveide un uzturēšana,
starpbibliotēku abonements, metodiski – konsultatīvais darbs.
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Rēzeknes Centrālās bibliotēkas funkcijas un uzdevumi:
nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu;
nodrošināt pilsētas pašvaldības bibliotēku uzturēšanu un apsaimniekošanu;
pārraudzīt un koordinēt filiālbibliotēku darbu;
organizēt bibliotēkas kopkrājuma komplektēšanu, uzturēšanu, uzskaiti un saglabāšanu;
veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, veidot un uzturēt bibliotēkas kopkatalogus,
vienotās datu bāzes;
organizēt bibliotēkas kopkrājuma izmantošanu;
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 bibliotēku savstarpējo sadarbību;
organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības pasākumus;
sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona bibliotēkām.
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Statistiskie darba rādītāji 2002.-2006.g.pilsētas centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs

Bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaita samazināšanās saistīta ar reģiona iedzīvotāju skaita
samazināšanos visās vecuma grupās. Apmeklējumu skaits ir samērā stabils, 2006.gadā vērojams
apmeklējumu skaita pieaugums. Izsniegumu skaita samazināšanos ietekmē tas, ka arvien biežāk
informācija tiek meklēta un atrasta internetā, tostarp arī bez bibliotekāra tiešas līdzdalības,
izmantojot interneta brīvpieejas iespējas. Šāda veida informācijas ieguves uzskaitei bibliotēkās
pagaidām nav izstrādāta metodika.
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Gan Centrālajā bibliotēkā, gan tās filiālēs nodrošināts patstāvīgs Interneta pieslēgums. Pieeja
Internetam ir bez maksas. Lietotāju rīcībā ir 16 datori, darbiniekiem izveidotas 20 datorizētas darba
vietas.
Izmantojot bibliotēku integrēto informācijas sistēmu ALISE, Rēzeknes pilsētas Centrālajā
bibliotēkā (arī filiālēs) visi bibliotekārā darba procesi, sākot no grāmatu komplektēšanas līdz to
izsniegšanai/ saņemšanai, ir automatizēti. Bibliotēkas veidotās elektroniskās datu bāzes: reģionālais
kopkatalogs, analītika, novadpētniecības materiālu datu bāze ir pieejamas internetā www.rezeknesbiblioteka.lv
Centrālās bibliotēkas 2004.-2006.gada projekti - „Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku grāmatu
krājuma latviskošana” (Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Latviešu Fonda atbalsts). Mērķis –
grāmatu iegāde; „Pusaudžu atbalsta programma Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās” (Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalsts). Mērķis – bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšana; „Mācīsimies
meklēt e-rakstos” (VA „Kultūras informācijas sistēmas” atbalsts mērķprogrammas „Pakalpojumi
bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās” ietvaros). Mērķis – bērnu un jauniešu informācijpratības
veicināšana; „Videotēka bērniem” (Latvijas Kultūras fonda atbalsts). Mērķis – LTV
videoprogrammu iepirkšana Bērnu bibliotēkas krājumam;
„Eiropas Savienības informācijas punkti bibliotēkās” (ES institūciju atbalsts). Mērķis – informācijas
par ES nodrošināšana; „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” (Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalsts mērķprogrammas ietvaros). Mērķis – grāmatu un citu izdevumu
iegāde; „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” (VA „Kultūras informācijas sistēmas”
atbalsts). Mērķis – bezmaksas Interneta pakalpojumu nodrošināšana lietotājiem, bibliotēkas
automatizācijas tālāka attīstība, reģionālā kopkataloga funkcionēšanas nodrošināšana;
„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ( VA „Kultūras informācijas sistēmas” atbalsts).
Mērķis – tiešsaistes datu bāzu (Letonika, NAIS, RUBRICON, EBSCO) abonēšana; „Iedzīvotāju
mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās" (ESF
atbalsts). Mērķis – bibliotēku darbinieku un lietotāju datorapmācība.

Vājās un stiprās puses, draudi un iespējas
Kā stiprā puse noteikti minama bibliotēkas pamatpakalpojumu plašā pieejamība. Par
bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības, mantiskā stāvokļa.
Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi, kā arī Internets ir bez maksas. Bibliotēkā pieejami gan
tradicionālie informācijas avoti (grāmatas, periodika), gan jaunās IT (internets, tiešsaistes DB).
Bibliotēkas krājums ir universāls pēc satura, kas nodrošina plašas informācijas ieguves iespējas
visās zinātņu nozarēs.
Centrālās bibliotēkas pakalpojumi pieejami klientiem 52 stundas nedēļā, tā atvērta
apmeklētājiem arī sestdienās un svētdienās. Nodrošināta iespēja bibliotēku izmantot attālināti: ekatalogs un citas bibliotēkā veidotās datu bāzes, attālinātā grāmatu rezervēšana, interneta mājas lapa
. 2006.gadā to apmeklējis 3681 lietotājs.
Bibliotēkā uzstādītais lifts-pacēlājs nodrošina iespēju izmantot bibliotēku personām ar kustību
traucējumiem.
Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā - pilsētas centrā, tuvumā ir gan pilsētas
autobusu pieturas, gan autoosta, skolas un augstskolas, citas sabiedriski nozīmīgas iestādes.
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Bibliotēkā strādā stabils, profesionāli sagatavots un pieredzes bagāts kolektīvs: no 25
darbiniekiem 17 ir ar vidējās vai augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību. Vidējais darba stāžs
bibliotēkā - 14 gadi.
Bibliotēka sadarbojas ar citām kultūras un izglītības darbā iesaistītām institūcijām – Latvijas
Nacionālo bibliotēku, visām Rēzeknes pilsētas bibliotēkām, skolām, vietējiem plašsaziņas
līdzekļiem. Bibliotēkas darbību atbalsta Rēzeknes pašvaldība, sekmīga ir sadarbība ar Rēzeknes
rajona padomes Kultūras nodaļu.
Bibliotēka regulāri rīko literatūras izstādes. Īpašu popularitāti lasītāju vidū iemantojis par
tradīciju jau kļuvis izstāžu cikls „Par Latgali un latgaliešiem”. Par tradīciju kļuvusi arī ikgadējā
Bibliotēku nedēļa, kuras laikā īpaši tiek pievērsta uzmanība bibliotēku publicitātei. Tomēr jāatzīst,
ka bibliotēkā ir vāji attīstītas masu darba formas. Samērā reti notiek plašākai auditorijai adresēti
tematiski pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem u.tml. Ir vajadzīgs darbinieks, kas varētu segt
izdevumus, kas saistīti ar šādu pasākumu organizēšanu.
Centrālās bibliotēkas telpās ir darba aizsardzības normatīvu prasībām neatbilstošs
mikroklimats (gaisa t0, mitrums), ziemā ir ļoti auksts +40, vasarā ļoti karsts +400. Tas negatīvi
ietekmē darbinieku veselību un darba spējas, kā arī mazina apmeklētāju vēlmi ilgāk uzkavēties
bibliotēkas telpās, biežāk to apmeklēt.
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem bibliotēkas pakalpojumi pieejami tikai Centrālajā
bibliotēkā. Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā šādu iespēju nav,- jāatzīst, ka arī Centrālajā bibliotēkā
personas ar kustību traucējumiem bibliotēkas pakalpojumus var izmantot tikai daļēji: abonementa
brīvpieejas zāle nav piemērota apmeklētājiem ar invalīdu ratiņiem, jo telpu šaurība neatļauj
plauktus izvietot pietiekamā attālumā, lai starp tiem varētu pārvietoties invalīdu ratiņi, lasītava, kura
atrodas 3.stāvā, invalīdiem vispār nav pieejama, kā arī nav invalīdiem piemērotu labierīcību.
Centrālajai bibliotēkai nav telpu mācību klases izveidošanai, depozitārijam, nav garderobes,
pietrūkst palīgtelpu, piemēram, makulatūras, telpu apkopes inventāra u.tml. uzglabāšanai.
Ja ir nepieciešama kadru nomaiņa vai aizvietošana, tad grūti atrast jaunu, profesionāli
sagatavotu darbinieku. Pēdējais jaunais speciālists – bibliotekārs Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
uzsācis darbu 1995.gadā. Pastāv iespēja bibliotekāro izglītību iegūt, studējot neklātienē (Latvijas
Universitātē, Latvijas Kultūras koledžā), taču vairākums darbinieku to nevar atļauties finanšu
trūkuma dēļ, jo bibliotekāru atalgojums joprojām ir zemāks par valstī vidējo.
Darba specifika bibliotēkā ir sākot no vienkāršākās - lasītāju apkalpošanas līdz sarežģītākai krājuma komplektēšanai un bibliografēšanai. Bibliotēkas štatu hierarhija ir ļoti konstanta,
darbiniekiem nav straujas karjeras izaugsmes iespēju, tādēļ kvalificēti darbinieki, neredzot tālākas
izaugsmes iespējas bibliotēkā, kas garantētu arī augstāku atalgojumu, nereti atstāj šo darbu.
Centrālajai bibliotēkai nākotnē draud finansējuma nepietiekamība pēc bibliotēku darbību
veicinošo valsts nozīmes ilgtermiņa projektu noslēguma, piemēram: datori bibliotēkā ir iegādāti par
projektos iegūtiem līdzekļiem, tie pēc laika būs jāatjauno, datu bāzes būs jāabonē par pilnu samaksu
u.c. Pietrūkst līdzekļu jauno grāmatu iegādei.
Mērķi:
1. Attīstīt un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošus bibliotēku informācijas krājumus un
vienotas informācijas piegādes sistēmas, nostiprināt bibliotēku sadarbības un
koordinācijas sakarus integrētas bibliotēku sistēmas attīstībā.
2. Nodrošināt bibliotēku efektīvu līdzdalību kultūras, izglītības, zinātnes, komunikāciju un
informācijas, tautsaimniecības, sociālajā un politiskajā sfērās.
3. Nodrošināt Latgales un Rēzeknes kultūrvēsturiskā mantojuma un jaunradīto kultūras
vērtību ieguvi, saglabāšanu un pieejamību.
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4. Sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus,
ieskaitot Interneta lietošanas iespējas, kā arī veidot atbilstošu bibliotēku aprīkojumu
personām ar kustību un redzes traucējumiem.
5. Paplašināt un attīstīt vienotu datorizētu bibliotēku informācijas tīklu Rēzeknes pilsētā un
rajonā, kas nodrošinātu uzkrātās informācijas ātru, ērtu, neierobežotu pieejamību un
izmantošanu, kā arī pieeju Latvijas bibliotēku, ārvalstu bibliotēku un informācijas centru
informācijas resursiem.
6. Pilnveidot bibliotēku nozares darbinieku materiālā un profesionālā nodrošinājuma
apstākļus.
Darbības virzieni:
− Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana.
− Informācijas resursu veidošana un attīstība.
− Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas izveidošana par ģimenes bibliotēku, apvienojot to
ar Bērnu bibliotēku.
− Jaunas pašvaldības publiskās bibliotēkas – centrālās bibliotēkas filiāles izveide
(celtniecība) Vipingas mikrorajonā uz Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkta
grāmatu krājuma bāzes.
− Bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošana, jaunu veidu ieviešana:
− Tematiskie pasākumi;
− Lietotāju apmācības programmas IT izmantošanā;
− Invalīdu apkalpošana mājās;
− Bezvadu interneta piedāvājums.
− Bibliotekāro kadru attīstība.
− Materiāli - tehniskās bāzes pilnveidošana.
7. Bibliotēku nozares resursu digitalizācija
Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēkā 2007.gadā nozares resursi netika digitalizēti.
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RĒZEKNES PILSĒTAS BĒRNU
BIBLIOTĒKAS
PĀRSKATS PAR DARBU AR
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2007. GADĀ

1. Svarīgākie bibliotēkas darba rādītāji
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas skolu valdes datiem 2007.gadā Rēzeknē reģistrēti 3481 bērni
vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2007.gadā pierakstījušies 1703 lietotāji-bērni,
Rēzeknes 2.bibliotēkā
- 440,
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā
- 50 ,
Lietotāju kopskaits vecumā no 7 -16 gadiem Rēzeknes CB - 2193.
Bērnu bibliotekārais aptvērums aptuveni 63 %.
Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkā 2007.gadā
-31613,
- 4753,
Rēzeknes 2. bibliotēkā
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā - 1080.
Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši 37446 reizes.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā - 18,6 x.
Izsniegums Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2007.gadā - 54639,
Rēzeknes 2. bibliotēkā
- 10307,
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā - 803.
Kopā Rēzeknes bērniem 2007.gadā izsniegtas 65749 grāmatas un periodikas izdevumi.
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā
- 32,1.
2. Bibliotēkas krājuma veidošana, papildināšana
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā, kur pagājušajā gadā tika apkalpoti arī 50 bērni, saņemtas
193 jaunas grāmatas.
Liela krājuma daļa papildināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, taču daļa jauno grāmatu
iegādāta no projektizstrādē iegūtiem līdzekļiem. Tā KKF mērķprogrammas ”Jaunu grāmatu un citu
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ietvaros Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkai iegādātas
37 grāmatas (LNB projekts, - CB ir tā dalībnieks).
2007. gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas krājums papildinājies ar 1251 iespiedvienību,
tajā skaitā saņemtas 651 jauna grāmata. Centrālās bibliotēkas
Ar KKF fonda mērķprogrammas „Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem
attīstīšana” 1.posma „Bērnu žūrija” starpniecību bibliotēka ieguvusi 84 eksemplārus visjaunāko un
vērtīgāko grāmatu dažādām vecumgrupām.
Dāvinājumā no privātpersonām un organizācijām saņemtas 208 grāmatas, tajā skaitā 112
grāmatas, kuras mūsu krājumā nebija atrodamas. Lasītāju dāvinātās grāmatas ļāva aizvietot
nolietotos grāmatu eksemplārus, kā arī papildināt piedzīvojumu literatūras klāstu krievu valodā.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka 2007.gadā abonēja 28 žurnālus un 4 laikrakstus latviešu valodā
un svešvalodās.
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2007. gadā veikta intensīva krājuma attīrīšana no fiziski un saturiski novecojušiem izdevumiem,
no krājuma izslēgtas 1666 grāmatas un 872 žurnāli, kuru glabāšanas termiņš beidzies.

3. Uzziņu darbs. Informācijas pakalpojumi. Informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
2007. gadā darbā ar bērniem izpildītas 5065 uzziņas. Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas
darbinieki snieguši 4767 uzziņas. Informācijas meklēšanā uzziņu izpildei tiek izmantots bibliotēkas
uzziņu literatūras krājums, datori un interneta sniegtās iespējas, pieejamas datu bāzes „Letonika”,
„Rubricon”. 2007.gadā sniegtas 2190 elektroniskās uzziņas. Rēzeknes 2. bibliotēkā veiktas 76, bet
Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktā Vipingā – 222 uzziņas.
Bibliotēkā ir nodrošināta brīva pieeja Rēzeknes CB un valsts citu bibliotēku elektroniskajam
kopkatalogam, analītikas un novadpētniecības datu bāzēm. Bibliotēkas apmeklētāji tiek individuāli
apmācīti izmantot bibliotēkas tradicionālo un elektronisko uzziņu aparātu vajadzīgās informācijas
meklēšanai. Ikdienas darbā bērniem palīdzam iegūt un pilnveidot prasmes meklēt informāciju
patstāvīgi, strādāt ar grāmatu kā informācijas avotu, meklēt atbildes enciklopēdijās, vārdnīcās un
rokasgrāmatās, iegūto informāciju atlasīt un sistematizēt.
2007. gadā bērnu bibliotēku apmeklējušas 11 skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu
grupu ekskursijas, novadītas 11 bibliotekārās stundas. To laikā bērni guvuši pirmo priekšstatu par
bibliotēku, tās atrašanās vietu, lietošanas noteikumiem, par iespējām kļūt par bibliotēkas lasītāju un
piedalījušies pārrunās par tēmām :”Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju un grāmatu draugu”;
”Enciklopēdijas par dzīvo dabu”; „Mūsu mīļākās pasaku grāmatas”.
Skolēni, atbilstoši viņu vecumgrupas uztveres īpatnībām, tiek iepazīstināti ar bibliotēkas
struktūru, grāmatu izvietojumu bibliotēkā un patstāvīgas informācijas meklēšanas iespējām: „Kā
meklēt informāciju bibliotēkā( grāmatu krājumā, periodiskajos izdevumos, internetā)”; „Kā strādāt
ar uzziņu literatūras izdevumu”; „Kas ir elektroniskais katalogs un kā tajā atrast informāciju”, tās ir
galvenās tēmas, kuras pārrunājam, skolēniem ierodoties bibliotēkā.
Par bērnu bibliotēkas abonētajiem preses izdevumiem informē Centrālās bibliotēkas veidotais
„Rēzeknes pilsētas bibliotēkās 2007. gadā saņemto periodisko izdevumu koprādītājs”, kurā
apvienota informācija par 24 bibliotēku abonētajiem preses izdevumiem (pilsētas tautas bibliotēku,
pilsētas izglītības iestāžu un citu). Šo koprādītāju saņem visas skolas un tas pieejams ikvienam
mūsu bibliotēkas apmeklētājam. Informācija elektroniskā veidā par RCB un citās reģiona
bibliotēkās abonēto periodiku pieejama RCB mājas lapā sadaļā „Periodika”. Laikrakstos „Rēzeknes
Vēstis” un „Panorama Rezekne” publicējam tematiskus jaunākās literatūras apskatus un informāciju
par bērnu bibliotēkas aktualitātēm.2007. gadā bijušas 10 publikācijas. Jaunieguvumus uzreiz pēc
saņemšanas novietojam visredzamākajā vietā – pastāvīgajā izstādē „Jaunās grāmatas”. Tajā
kārtojam pēdējo 2 mēnešu laikā ienākušās grāmatas.
Pēc lasītāju pieprasījumiem izpildām tematiskas uzziņas un veidojam grāmatu un citu materiālu
kopas ( „2006. gadā latviešu valodā izdotās bērnu grāmatas”, „ Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas un
vērtējums Rēzeknē un Latvijā no 2002.g.- 2007.g.”, „Kā cilvēki sazinājās agrāk un tagad”
u.c.).Visbiežāk ar šādiem pieprasījumiem pie mums griežas pirmsskolas izglītības un jaunāko klašu
skolotāji, kā arī Rēzeknes augstskolas studenti, gatavojoties nodarbībām ar bērniem.
4. Bibliotēkas izmantotāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs
Darbā ar lasītājiem, galvenokārt, izmantojam netiešās interešu pētniecības metodes –
novērošanu, pārrunas par izlasītajām grāmatām un interesējošām tēmām..
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa „Bērnu žūrija”.
Šogad Rēzeknē Bērnu žūrijā iesaistījās 137 bērnu bibliotēkas lasītāji (anketas iesniedza 125).
Grupas dalībniekus vieno kopīgs uzdevums - izlasīt un novērtēt jaunāko bērnu literatūru. Šie
bērni aktīvi seko bibliotēkas jaunieguvumiem, pirmie saņem jaunākās grāmatas, pēc to izlasīšanas
labprāt izsaka savu viedokli par izlasīto. Var teikt, ka Bērnu žūrijas dalībnieki visa gada garumā
turpina popularizēt labākās un interesantākās grāmatas savu draugu un klasesbiedru lokā.
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Otra lielāka grupiņa (90 bērni) ir mūsu vismazākie lasītāji- pirmsskolnieki, kuri mācās
lasīt vai tikko apguvuši lasītprasmi un, kuriem nepieciešamas piemērotas grāmatiņas gan tekstu,
gan burtiņu lieluma ziņā. Komplektējam bērnu bibliotēkas krājumu atbilstoši arī šīs lietotāju grupas
vajadzībām. Pašiem mazākajiem organizēts izstāžu cikls „Izzinām pasauli”( izstādes par norisēm
dabā „Dzīvā daba ziemas salā”, „Pilns sudraba pūpoliem vītola zars”, „Visi koki lapiņās, visa zeme
ziediņos”. Pirmsskolas izglītības iestāžu„Auseklītis”, ”Bitīte,” „Varavīksne ”,”Māriņa” un Katoļu
pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupiņu bērni ekskursijās iepazinušies ar bibliotēku,
daudzi kļuvuši par pastāvīgiem bibliotēkas lasītājiem.
Mūsu rūpju lokā sastāvā mainīga „ielu bērnu” grupa, kuru piesaista brīvi pieejamie
bibliotēkas datori. Šie bērni lielākoties nāk spēlēt datorā spēles un pavadīt laiku. Strādājot ar šiem
bērniem, cenšamies iemācīt rēķināties ar bibliotēkā valdošo kārtību, citu bērnu interesēm un
netraucēt pārējo bibliotēkas apmeklētāju darbu, kā arī radīt interesi par grāmatām un žurnāliem.
5. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums
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 un iespējām meklēt un atrast vajadzīgo informāciju, prast orientēties bibliotēkā un
izmantot tās piedāvātās iespējas.
Tradicionāli sadarbībā ar pilsētas skolu (īpaši sākumskolas klašu) un pirmsskolas
izglītības iestāžu skolotājiem organizējam iepazīšanās ekskursijas uz bibliotēku, kuru laikā bērni
iepazīstas ar bibliotēkas struktūru, lietošanas noteikumiem, iespējām kļūt par lasītāju, noklausās
tematiskus un jaunieguvumu apskatus vai pārrunas par grāmatām. 2007. gadā bibliotēku
apmeklējušas 11 ekskursiju grupas, tajā skaitā 1.vidusskolas „Jauno matemātiķu vasaras nometnes”
dalībnieki, 3. vidusskolas 5. klases, 2. vidusskolas 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3. vidusskolas 1., 2., 3. klases
bērni, tuvāko bērnudārzu grupiņas. Veidojot pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu un radošu vidi,
labprāt eksponējam pašu bērnu zīmējumus un citus skolēnu radošos darbus. Pirmsskolas skolotājām
gatavojam tematiskas materiālu kopas (izzinoša rakstura grāmatas, dzejoļus, dziesmas par kādu
tēmu), bērnudārza nodarbībās top darbiņi, kurus izstādē bērnu bibliotēkā var aplūkot bibliotēkas
apmeklētāji. Sadarbībā ar PII „Auseklītis” vecākiem un audzinātājām 2007. gadā notikušas bērnu
darbu izstādes „Neparastie pulksteņstāsti”, „Zemūdens bara lielā dienā”, kā arī bibliotēkā
organizētas tikšanās ar pašiem darbiņu autoriem .
Ciešāka sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes 1. vidusskolas bibliotēkas vadītāju Venerandu
Mortukāni. 2007. gada aprīlī (bibliotēku nedēļā) skolas bibliotēkā notika žurnālu izstāde „No bērnu
bibliotēkas periodikas krājuma”. Veselu mēnesi pagarinātās dienas grupas bērni labprāt lasīja un
aplūkoja iepriekšējā gada žurnālus „Ezis”, „Zīlīte”, „Barbie”, „Dambo” un „Donalds Daks”, jo
skolas bibliotēka tos līdzekļu ekonomijas dēļ neabonē.
Jau trešo gadu Ziemeļu bibliotēku nedēļas Rītausmas stundu rīkojam kopā ar kādu 1. vidusskolas
sākumskolas klasi. Šogad kopā ar 2.c klases bērniem (skolotāja M. Krasovska) notika „Astrīdas
Lindgrēnas dzimšanas dienas svinības kopā ar Pepiju Garzeķi, Karlsonu un citiem” Rudenī, sākoties
mācību gadam, pateicoties sadarbībai ar Rēzeknes 1.vidusskolas bibliotēku, izsniedzot viņiem vienu
pamatskolas grupas bērnu žūrijas grāmatu komplektu , iesaistījām vēl 16 dalībniekus.
2007. gadā turpinājām sadarbību ar Rēzeknes Izglītības pārvaldes skolu bibliotekāru metodisko
apvienību ( vadītāja Vita Mežore). Izmantojām iespēju apmeklēt skolu bibliotekāru kvalifikācijas
celšanas seminārus. Novembrī bērnu bibliotēkas telpās notika kopīgs seminārs „Skolu un publisko
bibliotēku sadarbības iespējas”. Pārrunājām Rīgā notikušā semināra aktualitātes, iepazīstinājām
skolu kolēģus ar jaunākās uzziņu literatūras apskatu un Astrīdas Lindgrēnas jubilejai veltītajām
izstādēm bērnu bibliotēkā. Kopīgie semināri veicina sadarbību starp skolu un bērnu bibliotēkas
kolēģiem, palīdz skaidrāk saskatīt publiskās bibliotēkas lomu izglītības reformas realizēšanā,
pilnveidot bērnu bibliotekāro apkalpošanu mūsu pilsētā.
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Mūsu bibliotēkas telpas grūti iedomāties bez tradicionālajām, košajām un dzīvespriecīgajām
bērnu darbu izstādēm. Par to īpašs paldies Rēzeknes Bērnu mākslas skolas pedagoģēm Anitai
Andrejevai un Ellai Maslovskai, Rēzeknes Skolēnu Interešu centra vizuālās mākslas pulciņa
skolotājām Jeļenai Antonovai un Jevģēnijai Dudukalovai. 2007. gadā notika izstādes „Jāņa Ivanova
mūzikas radošā interpretācija krāsās”, „Kopijas”( izlaiduma klases audzēkņu kvalifikācijas darbu
izstāde), grāmatu un bērnu darbu izstādes „Mans jautrākais grāmatu varonis”, „Karlsons un citi
dzīvo pie mums”, bet Ziemassvētku gaidīšanas laikā „Balta, balta dvēselīte Ziemassvētku
sniedziņam”. Šīs bērnu darbu izstādes ceļ mazo autoru pašapziņu, iepriecina bibliotēkas
apmeklētājus un iedvesmo citus bērnus radošam darbam.
Visciešākā sadarbība notiek arī ar citām pašvaldības kultūras iestādēm. Strādājam kopā ar
Rēzeknes pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes Kultūras pārvaldi (direktore I. Jaudzema), Kultūras namu,
vietējiem preses izdevumiem - laikrakstiem „Rēzeknes Vēstis”( A. Elksne), „Rēzeknes Vēstnesis”,
„Panorama Rezekne”, īpaši - organizējot Bērnu žūrijas darbu mūsu pilsētā. Sadarbība ar citām
kultūras un izglītības iestādēm palīdz veidot darbu interesantāku un veicina bibliotēkas publicitāti
pilsētā.
6. Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi
Bērnu bibliotēkā 2007. gadā organizētas 38 literatūras izstādes, 11 pārrunas un grāmatu apskati, 4
tematiski pasākumi.
Skolēnu uzmanību izpelnījās izstāžu ciklā „Latviešu gadskārtas” (izstādes „Lieldieniņas braukšus
brauca, asnus veda vezumā”, „Līgo saule, līgo bite”, „Miķelītis, bagāts vīrs”, „Ejam, bērni,
ķekatās!”) popularizētie izdevumi par latviešu gadskārtu ieražām. Mācību gadu ievadīja izstāžu
cikls „No novada kultūras vēstures mantojuma” (izstādes: „Latgales rakstu gaismā”, „Ieskats
folklorista Leonīda Latkovska krājumos”, „Iepazīsim skolotājas un folkloristes Bertas Opincānes
mūža darbu”). Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā pagājušajā gadā bijušas veiksmīgas grāmatu
izstādes „Gredzenu pavēlnieks” (veltīta Dž.R.Tolkīna daiļradei), ”Viņš dāvināja mums labākos
bērnības draugus” (veltīta E.Uspenska daiļradei). Pilsētas svētku laikā notika mūsu novadnieces
dzejnieces Leontīnes Apšenieces jaunās grāmatas „Diženā rotaļa ” atvēršanas svētki, bet bērnu
bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar dzejnieces daiļradei veltīto grāmatu un foto materiālu
izstādi un tikties ar svētku radošās grupas dalībniekiem bērnu bibliotēkā.
2007. gada Ziemeļu bibliotēku nedēļā sadarbībā ar Rēzeknes 1. vidusskolas bibliotēkas vadītāju
V. Mortukāni un 2.c klases audzinātāju Margaritu Krasovsku izdevās jauka Rītausmas stunda.
Gatavojoties tai, skolas bibliotēkā grāmatu izstādē „Astrīdai Lindgrēnei - 100” bērni varēja aplūkot
rakstnieces latviešu valodā tulkotās grāmatas no skolas un bērnu bibliotēkas krājuma. Ziemeļu
bibliotēku nedēļas ieskaņā literārajā stundā skolas bibliotekāre Veneranda Mortukāne pastāstīja 2.c
klasei par visā pasaulē bērnu iemīļoto rakstnieci un ielūdza uz Pepijas Garzeķes Dzimšanas dienas
svinībām.
14. novembrī Rītausmas stundā Pepija ieradās kopā ar Nilsona kungu un aicināja 2.c klases
skolēnus un audzinātāju Margaritu Krasovsku uz bibliotēku. Bibliotēkas telpa bija rotāta ar
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas plakātu, Zviedrijas karodziņu un gaiši degošu sveci, virs galdiem
„lidinājās” Karlsons. Bērni bija uzzīmējuši savus mīļākos grāmatu varoņus, bet Pepija lasīja un
stāstīja savus brīnumainos piedzīvojumus. Bērniem bija ko brīnīties un smieties par visu, ko Pepija
piedzīvojusi, ko visu viņa prot un spēj! Pēkšņi Pepiju izsauca saņemt sūtījumu „ no Zviedrijas”.
Izrādījās, ka no Stokholmas atsūtīts lielais dzimšanas dienas kliņģeris. Nu gan svinības varēja
sākties! Bet te ieradās skolas direktora vietniece audzināšanas darbā A. Prīdāne (ģeogrāfijas
skolotāja) un atnesa dāvanu - uzdevumu: lielajā kartē vajadzēja atrast, kur atrodas Astrīdas
Lindgrēnes un viņas varoņu dzimtene. Tas izdevās lieliski! Svētki turpinājās tik ilgi un jautri, ka
Pepija galīgi bez spēka „ aizmiga” turpat uz vietas. Bērni klusiņām ļāva Pepijai atpūsties, kamēr
bērnu bibliotēkas vadītāja Vija Logina pasniedza katram Ziemeļvalstu nedēļas pasākuma
dalībniekam par piemiņu kartīti un bukletiņu un aicināja kļūt par lasītājiem Rēzeknes pilsētas bērnu
bibliotēkā. Pepija drīz vien bija atkal mundra un, šķiroties, dāvināja no tāliem ceļojumiem atvestos
mandarīnus, bet bērni solīja, ka noteikti lasīs citas Astrīdas Lindgrēnes grāmatas. Pasākums tiešām
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bija izdevies, pateicoties ļoti atraisītajai, Pepijas un citu Astrīdas Lindgrēnas grāmatu varoņu dzīvi
labi pārzinošajai 6. klases skolniecei Lāsmai Inkinai, kura spēja likt noticēt, ka viņa patiesi ir „ īstā”
un mazo bērnu prieku un uzmanību noturēt līdz pašam atvadu brīdim. Bērnu zīmējumi pilsētas
bērnu bibliotēkā veidoja izstādi „Astrīdas Lindgrēnes varoņu gaitas mūsdienās.”
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas nogalē, piektdienas Krēslas stundā, bērnu bibliotēkas telpās
notika „Dzimšanas dienas svinības kopā ar Astrīdu Lindgrēni, Pepiju, Ronju, Karlsonu un citiem”.
Pulcējušies dažādu vecumu bērni izstādē varēja aplūkot rakstnieces grāmatas latviešu un krievu
valodā, kā arī publikācijas par „Gadsimta iemīļotākās zviedrietes” dzīvi. Pasākuma gaitā visi bērni
lasīja izvēlēto grāmatas fragmentu, lielākie bērni atcerējās un stāstīja arī citus Pepijas
piedzīvojumus, visi kopā minēja krustvārdu mīklu par Astrīdas Lindgrēnas grāmatu varoņiem.
Krēslas stunda aizritēja ātri. Draudzīgā noskaņā pārrunājām, kā slavenā rakstniece vēl 67 gados
sacentusies kokā kāpšanā, ka viņas vārdā nosaukts asteroīds, ka Lindgrēna iestājusies pret
vardarbību un, ka mums katram arī nācies sastapties ar kādu, kurš neprot draudzīgi sadzīvot ar
citiem. Un vēl par nākotnes sapņiem un daudzām lietām, kas svarīgas. Šajā pasākumā īpaši vērtīgas
šķita bibliotekāres I. Kuzņecovas raisītās pārrunas par bērniem svarīgām savstarpējo attiecību
tēmām.
Tomēr par veiksmīgāko ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas pasākumu atzīstam Bērnu žūriju, jo
tās darbība visvairāk aktivizējusi mūsu lasītājus iepazīt jaunāko literatūru un iesaistījusi šajā darbā
lielu bērnu grupu, kura popularizē lasīšanu kā aizraujošu nodarbi savu draugu un vienaudžu lokā.
2007. gadā Bērnu žūrijas darbā iesaistījās 137 bērni no gandrīz visām pilsētas skolām. Čakli lasītāji
ir Rēzeknes Poļu vidusskolā, žūrijā piedalās arī bērni no 2. vidusskolas, kur mācības notiek krievu
valodā. „Bērnu žūrija”, kā lasīšanas veicināšanas pasākums no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem,
ieņēmusi savu stabilu vietu bērnu bibliotēkas dzīvē, veicinājusi lasītprieku un domu apmaiņu par
grāmatām un to lasīšanu.
7. Bibliotēkā populārākās jaunākās literatūras saraksts dažādām vecumgrupām
1.- 3. klašu grupā
1. Apšeniece L. Diženā rotaļa
2. Zvirgzdiņš J. Konteineru meitenīte Rudīte
3. Kasalisa A. Pelēns Peksis negrib gulēt.
Pelēns Peksis negrib ēst.
4. - 6. klašu grupā
1. Kesidija K. Dizija
2. Šrēdere P. Pārbaudījums draudzībai
3. Blaitona E. Pirmais semestris Meloriju torņos
7.-9. klašu grupā
1. Vallika A. Ko darīt, Anna?
2. Manela B. Mīlestības kruīzs
3. Marī S. Pēdējais elfs
8. Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vērtējums
2007. gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieces apmeklējušas sekojošus
tālākizglītības pasākumus:
Vija Logina – kursus „ALISE 4i:Monogrāfija.Analītika”;
kursus „Izglītības iestāžu bibliotekāru kompetenču paaugstināšana profesionālajā,
IT un svešvalodu jomā”.
Visas bibliotēkas darbinieces – Vija Logina, Inta Anspoka, Ineta Kuzņecova, Tatjana
Mihailova, Biruta Opencāne mācījušās kursos „Elektroniskais paraksts bibliotekāriem”.
2007. gadā bērnu bibliotēkas darbinieces piedalījušās Centrālās bibliotēkas organizētajā pieredzes
apmaiņas braucienā uz Preiļu Centrālo bibliotēku.
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2007. gadā V. Logina guva jaunas zināšanas gadskārtējā bērnu literatūras un bibliotēku darbinieku
konferencē Madonā „Bērni un grāmatas : jaunas idejas”, BLC organizētajā seminārā
”Simts tortes un viena svecīte”(A. Lindgrēnas 100-gadei), skolu un reģionu galveno bibliotēku
metodiķu seminārā „Skolu un publisko bibliotēku sadarbība”.
I.Anspoka piedalījās Latvijas bibliotekāru 11.Novadpētniecības konferencē „Vai Rīga jau
gatava”. T.Mihailova pārstāvēja Rēzekni Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas organizatoru sanāksmē
Rīgā un, savukārt, Rēzeknes rajona bibliotekāru seminārā informēja par plānotajām norisēm.
Novembrī bērnu bibliotēkas telpās notika kopīgs seminārs „Skolu un publisko bibliotēku sadarbības
iespējas”, tajā pārrunājām Rīgā notikušā semināra aktualitātes.
Tālākizglītību uzskatām par nepieciešamu profesionālās pilnveides sastāvdaļu. Laikā, kad tik
strauji ienāk jaunās tehnoloģijas, tikai kompetents bibliotekārs var nodrošināt kvalitatīvu lasītāju
apkalpošanu un attīstīt bērnu patstāvīgās informācijas prasmes.
9. Problēmas bibliotēku darbā, to risināšanas ceļi
2007. gadā turpinājām grāmatu krājuma rekataloģizāciju un uzsākām elektronisku grāmatu
izsniegšanu un pieņemšanu, taču, interneta datu pārraides ātruma dēļ, darbs ļoti apgrūtināts. 2008.
gadā Bila un Melindas Geitsu fonda projekta realizācijas gaitā ceram uz problēmas risinājumu.
Joprojām nepietiekams 7. – 9. klašu abonementa nodrošinājums ar jaunākajām grāmatām
ģeogrāfijā, vēsturē un citās sabiedrisko zinātņu nozarēs. Daļēji to trūkumu kompensē internets, bet
tomēr gribētos, lai tradicionālie uzziņu avoti būtu bagātāki.

10. Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums
2007. gadā bibliotēkai iegādātas jaunas mēbeles : 4 datorgaldi lasītājiem, 8 biroja krēsli darbam
pie datora, 4 bērniem piemēroti žurnālu plaukti un bērnu mēbeļu komplekts, kā arī elektropreces :
jauns putekļu sūcējs, dokumentu smalcinātājs un 2 barošanas bloki datorsistēmai.
Kopā bibliotēkā ir 6 datori, 4 lasītāju rīcībā un 2 personālam, nodrošināta pieeja tiešsaistes datu
bāzēm „Letonika” un „Rubricon”. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami interneta resursi mācību
uzdevumu veikšanai un pašizglītībai, elektroniskie katalogi un kartotēkas. Lasītāji tiek reģistrēti
Rēzeknes CB elektroniskajā datu bāzē. 2007. gadā uzsākta grāmatu datorizēta izsniegšana un
pieņemšana, vienlaikus turpinot bērnu bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas darbu. Bibliotēkā ir
krāsu un lāzerprinteris, tiek īrēts kopējamais aparāts. Iegādāts televizors, videomagnetofons,
magnetola.
Bibliotēkai būtu nepieciešams nomainīt logus un veikt kosmētisko remontu.
11. Bibliotēkas lietotāju atsauksmes
Bērniem patīk strādāt Bērnu žūrijā un bibliotēkas darbinieki tiek mudināti organizēt to arī
turpmāk. Apmeklētāji visbiežāk izteikuši apmierinājumu, ka paplašinājušās iespējas izmantot
internetu gan mācībām, gan brīvā laika pavadīšanai. Mazākie bērni priecājas, ka bibliotēkā ir galda
spēles, bet īstajiem grāmatu draugiem tomēr vislielākais prieks ir jaunas grāmatas. Bibliotēkas
darbinieki priecājas par visiem bērniem, kuri alkst jaunu zināšanu un kurus vieno lasītprieks.

2007. gada 24. janvārī.
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