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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2005.gadā
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā) kā
pastāvīgi lietotāji reģistrēti vairāk nekā 26,2% Rēzeknes iedzīvotāju. Kopējais pilsētas tautas bibliotēkās
reģistrēto lietotāju skaits - 9233 (2004.g. – 9902), apmeklējumu skaits – 132063 (2004.g. – 14 3144),
izsniegumu skaits – 315169 (2004.g. – 37 3941).
Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 13 reizes gadā, 2.bibliotēkas lietotājs –
16, Bērnu bibliotēkas - 17 reizes. Katra pilsētas iedzīvotāja rīcībā CB kopkrājumā - vidēji 3,4 iespieddarbi.
Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā - 12 vienības, 2.bibliotēkā - 18,
Bērnu bibliotēkā - 13 vienības, vidējais izsniegums uz vienu lietotāju: Centrālajā bibliotēkā - 31 vienība,
2.bibliotēkā - 44, Bērnu bibliotēkā - 34 vienības.
Aizvadītais gads Rēzeknes pilsētas bibliotēkām ir bijis darbīgs un radošs. Pateicoties vairāku projektu
veiksmīgai īstenošanai, uzlabojies ne tikai bibliotēkās pieejamo pakalpojumu klāsts, bet arī to kvalitāte.
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, 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 arī 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.
Centrālajā bibliotēkā 2005.gadā reģistrēti 5650 lietotāji. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bibliotēkas lietotāju
skaits samazinājies par 436. Bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies arī filiālbibliotēkās,- domājams, ka tās ir
vispārējās demogrāfiskās krīzes sekas, jo nemitīgi turpina samazināties arī pilsētas iedzīvotāju skaits, tā,
piemēram, 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, pilsētas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1693 cilvēkiem.
Samazinājies arī bibliotēkas apmeklējumu skaits: CB abonementā, salīdzinot ar 2004.g., ir bijis par 1140
apmeklējumiem mazāk, bet lasītavā - par 3907. Vidējais apmeklējumu skaits dienā CB abonementā ir bijis –
160, lasītavā – 56 apmeklētāji.
Salīdzinot ar 2004.gadu, gan Centrālajā bibliotēkā, gan filiālbibliotēkās samazinājies arī izsniegums.
Bibliotēku kā kultūras dzīves organizatori raksturo tajā notiekošie pasākumi.
Aizvadītajā gadā plašāku skanējumu ieguvušas sekojošas pilsētas bibliotēku aktivitātes: Bibliotēku
nedēļa, Eiropas nedēļa, Ziemeļu un Baltijas bibliotēku nedēļa, Latgales Kultūras centra izdevniecības literārā
almanaha "Olūts" 10.laidiena atvēršanas svētki, pilsētas bibliotēku darbinieku izglītojošais seminārs “Latviešu
un ārzemju literatūras tendences mūsdienās”, Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotekāru seminārs
„Informācija, revolūcija, reakcija:1905 -2005", Rēzeknes 2.bibliotēkas 40 gadu jubilejas svinības.

Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā) reģistrēto
lietotāju kopskaits - 9233.
Pilsētas bibliotēkās lasa ne tikai rēzeknieši, bet arī Rēzeknes rajona (1653) un citu Latvijas reģionu
(607) iedzīvotāji, kā arī ārzemnieki (17). Bibliotēku aktīvākie apmeklētāji ir skolēni un studenti - 56% no
reģistrēto lietotāju kopskaita. Sekojošās plašāk pārstāvētās sociālās grupas: nodarbinātie - 28%,
bezdarbnieki - 9%, pensionāri - 6%.
2005.gadā RCB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji, t.sk., 97343 grāmatas, ap 130
nosaukumu žurnālu un laikrakstu latviešu, krievu, angļu, vācu valodās, kā arī 37 elektroniskie dokumenti,
internets un pieeja šādām tiešsaistes datu bāzēm: NAIS, Lursoft, Letonika, Dienas Bizness, Rubricon.
Bibliotēkas krājuma papildināšanai 2005.gadā no budžeta līdzekļiem izlietoti 8786 lati (2004.gadā – 8247).
Skolēnu un studentu vidū īpaši pieprasītas ir ekonomikas, jurisprudences un pedagoģijas zinātņu
grāmatas, turklāt par bērnu audzināšanu interesējas ne tikai topošie skolotāji, bet arī bērnu vecāki.
Aktuālas ir lietišķo zinātņu grāmatas – mārketings, menedžments, lietvedība, reklāma, sabiedriskās
attiecības. Profesionālo skolu audzēkņiem un arī citiem interesentiem svarīgas ir grāmatas par ēdienu
gatavošanu – gan konkrētas receptes, gan atsevišķām tautām specifiskais. Popularitāti ir guvušas grāmatas
par netradicionālajām ārstniecības metodēm. Pieprasīta ir filozofijas un psiholoģijas literatūra. Skolēni un
studenti interesējas par filozofijas vēsturi, tās pamatproblēmām un atsevišķām nozares personībām.
2

3
Mācībām ir vajadzīgas vispārīgās psiholoģijas grāmatas, savukārt pārējiem lasītājiem, sevišķi sievietēm,
patīk populārzinātniska satura psiholoģiskā literatūra, kas sniedz ieskatu cilvēku savstarpējo attiecību
mākslā.
No nozaru literatūras kā īpaši pieprasītas var atzīmēt šādas grāmatas: V.Tihoplava „Dzīve uz
pēcmaksu”, M.Kurperšoekas „Dārza ziedu kārtošana”, J.A.Plauža „Slavenākie pareģojumi pasaules vēsturē”,
„Ko atklāj tava dzimšanas diena?”, Dž.Grebzdes „Rozenštrauha atgriešanās”, V.Ogarkova „Zelta stīga –
gadsimta slimību ārstētāja” un R.Mūdija „Dzīve pēc dzīves”.
No oriģināldaiļliteratūras pieprasītas bija A.Neiburgas „ Stum, stum”, A.Čaka „Savādais gaidītājs”,
A.Puriņa „Brentes pils briljanti”, A.Zujas „Spāņu duncis”, L.Muktupāvelas „Mīla. Benjamiņa”.
No tulkotās daiļliteratūras pieprasītākie bija J.Tregubovas, D.Stīlas, A.Mariņinas romāni, bet
absolūtais līderis lasītāju intereses ziņā bija D.Brauna „Da Vinči kods” un arī pārējie šī autora darbi.
Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, Fonda izmantošanas organizācijas
nodaļa nodrošina CB kopkrājuma grāmatu apmaiņu (iekšējais SBA). Šādā veidā Centrālā bibliotēka no
filiālēm saņēmusi 23 grāmatas, savukārt filiālēm no CB izsniegtas 16 grāmatas. Pavisam no FION krājuma
lietotājiem izsniegtas 8817 grāmatas. FION krājuma apgrozība - 2,7. Lietotājiem nepieciešamos izdevumus,
kuru nav mūsu bibliotēkās, iespējams pasūtīt SBA kārtā.
Bibliotēkas apmeklētāji pastāvīgi izmanto uzziņu bibliogrāfisko aparātu. Visbiežāk – alfabētisko un
sistemātisko katalogu. Salīdzinoši retāk izmanto elektronisko kopkatalogu, iespējams, tāpēc, ka tā
izmantošanā daudziem lietotājiem ir nepieciešama bibliotekāra palīdzība.
CB lietotājiem ir pieejami 9 datori ar interneta pieslēgumu, 2.bibliotēkā - 2, Bērnu bibliotēkā - 3.
Centrālajā bibliotēkā tika nodrošināta lietotāju pieeja internetam gan pilnīgi patstāvīgi (par maksu 0,30 Ls
stundā), gan bibliotekāra vadībā - uzziņu darbam - bez maksas. Šo iespēju CB lietotāji izmanto arvien biežāk.
Ir cilvēki, kas māk atrast un izmantot informāciju paši, taču lielākajai bibliotēku apmeklētāju daļai vajadzīga
palīdzība: bibliotēkai jānodrošina pieejamību kultūras, mākslas, novadpētniecības un cita veida
digitalizētajiem informācijas resursiem.
Kopētāja pakalpojumi ir visās bibliotēkās.
CB kopkrājuma popularizēšanas nolūkos sagatavotas 289 izstādes, no tām CB - 165 (102 - lasītavā,
63 - abonementā).
Visvairāk lietotājus joprojām interesē jauno grāmatu izstādes. CB tās ir divas reizes mēnesī – 1. un
16. datumā. Nozaru literatūras jaunieguvumu izstāde ilgst 2 nedēļas, - šai laikā izstādē eksponētās grāmatas
lietotājiem netiek izsniegtas, uz tām var pierakstīties rindā.
Gada beigās visas bibliotēkas piedalījās akcijas “Gada balva grāmatniecībā, 2004” ietvaros rīkotajā
aptaujā par bibliotēkā pieprasītākajām grāmatām. No daiļliteratūras Rēzeknes bibliotēkās pieprasītākās ir
bijušas N.Ikstenas, P.Koelju, A.Mariņinas, S.Malkova, D.Veresova, D.Stīlas, H.Murakami, F.Neznanska
grāmatas. Īpašu interesi izraisījušas V.Kaijaka “Likteņa līdumnieki 2” un P.Koelju “Vienpadsmit minūtes”. No
nozaru literatūras pieprasītākās ir bijušas grāmatas: V.Artmane “Ziemcieši. Mirkļi no manas dzīves”, “Dzīves
grāmata 2004”, S.Vronskis “Astroloģija”, “Vangas veselības ābece”, kā arī grāmatas par lietišķo etiķeti un
medicīnu.
Joprojām pastāv problēma ar lietotājiem, kuri laikus nenodod grāmatas. Parādniekus informējam pa
telefonu, sūtām rakstveida atgādinājuma vēstules, SMS. No 10.-30. decembrim bibliotēkas rīkoja
Ziemassvētku akciju "Atlaide parādniekiem". Informācija par to bija publicēta avīzēs "Rēzeknes Vēstis",
"Panorama Rezekne". Akcijas laikā aizmāršīgie lasītāji varēja nodot grāmatas, kā arī atjaunot iepriekš slēgtos
abonementus, nemaksājot soda naudu. Daudzi šo iespēju arī izmantoja. Akciju noslēdzot, atlaides kopējā
summa bija 225, 34 Ls. Gada beigās bija palikuši 210 aizejošā gada parādnieki.
Nozīmīgākie un plašāku skanējumu ieguvušie 2005.gada pasākumi:
Bibliotēku nedēļa
18.04.-24.04. Rēzeknes centrālajā bibliotēkā notika bibliotēkas darbinieku izglītojošais seminārs
“Latviešu un ārzemju literatūras tendences mūsdienās” lektore Rēzeknes Augstskolas Filoloģijas katedras
vadītāja I.Šuplinska.
Rēzeknes centrālajā bibliotēkā izstādes: “80 gadu jubileja zinātniekam Henriham Strodam”;
“Bibliotēkas jaunumi”, Izdevniecībā “Atēna” izdotās grāmatas; “Kultūras druvas kopēji” - 15 gadi (1990) kopš
dibināts Latgales Kultūras centrs.
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā izstādes: “Latgolas rakstu gaisma”, “Bibliotēkas jaunumi”.
2.bibliotēkā izstāde: “Mana mīļākā grāmata" (pēc lasītāju aptaujas rezultātiem veidota grāmatu izstāde).
Bibliotēku nedēļas laikā tika publicēti 3 raksti vietējās avīzēs [sk. pielikumu].
Eiropas nedēļa
Tas ir jau tradicionāls Rēzeknes CB ESIP rīkots pasākums maijā. 2005.gadā tas notika Rēzeknes
2.bibliotēkā. Pasākuma ietvaros bibliotēkas lasītājiem (skolēniem) bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas
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viktorīnā „Sveiks – Eiropā". Viktorīnā bija iekļauti jautājumi gan par ES valstīm, to simboliem, gan
populārākajiem cilvēkiem, kuri nāk no šīm dalībvalstīm. Uzvarētāji saņēma balvas ar ES simboliku.
1905. gada revolūcijai veltīts
15.novembrī notika 1905. gada revolūcijai veltīts atceres seminārs „Informācija, revolūcija, reakcija:
1905-2005”. Tā laika vēsturiskos notikumus, savā interpretācijā izklāstīja lektori: Latgales Kultūrvēstures
muzeja galvenā krājuma glabātāja Silvija Ribakova un publicists, novadnieks, pirmās latgaliešu avīzes
redaktora Franča Kempa dēls - Leopolds Kemps. Semināra auditorija - Rēzeknes pilsētas un rajona
bibliotekāri.
Ziemeļu un Baltijas bibliotēku nedēļa
Norises laiks 14. - 20.novembris. Rēzeknes publiskās bibliotēkas šajā projektā piedalījās jau trešo
reizi.
2005.gada tēma - „Ceļojot pa Ziemeļu zemēm”. Īpaša uzmanība tika veltīta rakstnieces Selmas
Lāgerlēvas romānam „Nilsa Holgersena brīnišķīgais ceļojums”, konkrēti nodaļai „Divas pilsētas”, un viņas
dzimtenei Zviedrijai. Šadas ievirzes pasākumi notika CB filiālēs: 2.bibliotēkā un Bērnu bibliotēkā. Rēzeknes
centrālajā bibliotēkā tika organizētas izstādes “Ceļojums pa Ziemeļu zemēm: Valstis. Rakstnieki. Literārais
mantojums”, „Iepazīsim Selmas Lāgerlēvas dzimteni Zviedriju” un sadarbībā ar tūrisma firmu “Selena L”
sarīkots informatīvi - tematisks pasākums “Iespējas ceļot un apceļot Ziemeļvalstis”. Pasākuma dalībniekus,
tūrisma firmas “Selena L” pārstāves, iepazīstināja ar firmas piedāvātajiem tūrisma maršrutiem uz
Skandināvijas valstīm. Neformālā gaisotnē notika diskusijas ar ceļotājiem - aculieciniekiem, kas apceļojuši
Skandināvijas valstis, dalījās savos iespaidos un piedzīvojumos.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Galvenais 2005.gada uzdevums bija Centrālās bibliotēkas fonda rekataloģizācija, lai ar 2006.gadu
varētu uzsākt automatizētu abonementa lasītāju apkalpošanu (grāmatu izsniegšana un saņemšana).
Rekataloģizētas CB 3,5,61, daļa 6, 7, 94 nodaļas un vispieprasītākā daiļliteratūra. Rezultātā ar 2005. gada
decembri uzsākta automatizēta grāmatu izsniegšana un saņemšana CB abonementā.
2005.gadā komplektēšanas un apstrādes nodaļas darba uzlabošanai tika izveidota komplektēšanas
darba padome, kas izstrādāja uzdevumus darba uzlabošanai un CB kopkrājuma efektīvākai veidošanai.
KAN galvenā bibliotekāre V.Zvīdriņa piedalījās rajona izglītības pārvaldes rīkotajos apmācības
kursos skolu bibliotekāriem ar uzdevumu sniegt informāciju par pareizu fondu uzskaiti un jauno grāmatu
apstrādi.
2005.gadā uzsākta Rēzeknes CB un Rēzeknes rajona bibliotēku krājumu e - kopkataloga veidošana.
Ienācis CB kopkrājumā 2005. gadā
Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku krājumos 2005.gadā ienākuši 5279 eks. iespieddarbu. Naudas
izteiksmē jaunieguvumi sastāda 12152 Ls, no tiem grāmatas - par 8031 Ls. Ienākušās grāmatas ir gan
pirktās, gan dāvinātās. Dāvinājumi ienāk gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ārzemēs dzīvojošajiem
latviešiem un viņu apvienībām, Latgales Kultūras centra izdevniecības, dažām citām izdevniecībām un
Nacionālās bibliotēkas bibliotēku dienesta.
Jaunās grāmatas iepērkam galvenokārt "Latvijas Grāmatā", grāmatu kopas pēc Kultūrkapitāla Fonda
finansējuma saņemam no LNB Bibliotēku dienesta. Stabils savu izdevumu piegādātājs ir Valsts Centrālā
statistikas pārvalde. Regulāri tiek izmantoti izdevniecību izbraukuma tirdzniecības uz vietas piedāvājumi.
Jauniegūto grāmatu skaits salīdzinājumā ar 2004.gadu ir samazinājies par 619 vienībām gan tāpēc, ka
grāmatu cenas ir augušas un atvēlētās finanses liek ierobežot iepērkamo grāmatu eksemplāru skaitu, gan arī
pieaudzis pasūtāmās periodikas nosaukumu skaits, kas prasīja daļu budžetā paredzētā finansējuma novirzīt
periodikas iegādei. Arī dāvinājumu skaits ir samazinājies, jo tiek pievērsta lielāka uzmanība to izvērtēšanai.
Jaunieguvumi:
Centrālā bibliotēka
2788 eks. no kopējā jaunieguvumu fonda 52,8%
2. bibliotēka
1303 eks no kopējā jaunieguvumu fonda 24,7%
Bērnu bibliotēka
1188 eks. no kopējā jaunieguvumu fonda 22,5%
Jaunieguvumu sadalījums CB kopkrājumā (eks)
Nozaru literatūra
Daiļliteratūra

Bērnu literatūra

Centrālā bibliotēka

1938

803

47

2. bibliotēka

626

460

217
4
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Bērnu bibliotēka

388

336

464

Kopā

2952

1599

728

Jaunieguvumu sadalījums CB kopkrājumā pa valodām
Latviešu
Krievu
Svešvalodās
Centrālā bibliotēka

1897

743

148

2. bibliotēka

797

501

5

Bērnu bibliotēka

796

388

4

CB kopkrājums uz 2006.gada 01.01
Eksemplāri
Centrālā bibliotēka

67956

2. bibliotēka

27743

Bērnu bibliotēka

26247

2005.g. no CB kopkrājuma izslēgti 7902 iespieddarbi: 4613 grāmatas un 3289 brošūras.
Aizvadītajā gadā notika aktīva Centrālās bibliotēkas fondu rekataloģizācija, kas veicināja nozaru literatūras
krājuma izmantojamības analīzi, kā rezultātā daļa krājuma tika norakstīta kā saturiski novecojusi vai maz
pieprasīta.
Visvairāk ar literatūras norakstīšanu 2005.gadā nodarbojās Centrālā bibliotēka, jo turpinot fondu
rekataloģizāciju, ir labi redzams gan tas, kā literatūra tiek izmantota, gan arī grāmatu saturiskais un fiziskais
stāvoklis, kas pats par sevi liek kritiski izvērtēt katras grāmatas atrašanos krājumā.
2005.gadā Bērnu bibliotēkā tika veikta krājuma inventarizācija. Tās rezultātā gada kopējais izslēgto
eksemplāru skaits no bibliotēkas krājuma sasniedza 7902 eks., kas bija gan konstatētais iztrūkums, gan
fiziski un morāli novecojusī literatūra.
Uzdevumi 2006. gadam:
1. Turpināt iepriekšējā gadā uzsākto Centrālās bibliotēkas krājuma rekataloģizāciju.(7,79,82,81,91,94
nodaļas un atlikusī daiļliteratūra).
2. Izstrādāt plānu un uzsākt pilsētas 2. bibliotēkas krājuma rekataloģizāciju.
3. Turpināt CB un rajona bibliotēku e-kopkataloga veidošanu.
4. Darbs Komplektēšanas padomē tālākai tās darba uzdevumu izstrādei (mēģināt rast iespēju
pieredzes apmaiņai ar citām bibliotēkām).

Uzziņu un informācijas darbs
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā)
2005.gadā pavisam sniegtas 27143 uzziņas, no tām CB - 20 012. Plaša apjoma bibliogrāfiskas uzziņas
sagatavotas par novadniekiem Jāzepu Rancānu, V.Rubuli, Jāni Vasiļevski, Varakļānu novadu. Pēc Rēzeknes
pilsētas Kultūras centra pieprasījuma sastādīts informatīvais saraksts "Latgales dati 2006 - 2015", plašas
tematiskās uzziņas sniegtas jauniešu centram JACis, 14.arodvidusskolas bibliotēkai, teātrim "Joriks" .
Sagatavotas un publicētas 37 publikācijas vietējā presē: laikrakstos "Rēzeknes Vēstis" (latviešu un
krievu valodā), "Vietējā", "Panorama Rezekne", "Rēzeknes Vēstnesis", kā arī Kultūras ministrijas mājas lapā
un Rēzeknē veidotajā web lapā www.pravda.lv
Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību un pasākumiem, par jaunumiem un novadpētniecības
darbu, par Latgales vēsturi un novadniekiem (piemēram, "Žurnāli zinātkārajiem", "Iepazīsti savas pilsētas
bibliotēkas", "Bibliotēku nedēļa", "Ne tikai datorsalonos", "Valerijas Seiles balva", "Revolūcijai veltīts",
„Rēzeknes 2.bibliotēkai – 40” u.c.).
Pilsētas tautas bibliotēkās sagatavotas 289 izstādes, 165 no tām - Centrālajā bibliotēkā: 102 lasītavā, 63 - abonementā.
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Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā CB tika rīkotas ekskursijas: skolēniem no Rēzeknes mākslas
vidusskolas, 2., 6. vidusskolas, kā arī Rēzeknes skolu kultūrvēstures skolotājiem. Ekskursijas - bibliotekārās
stundas regulāri tiek rīkotas arī Bērnu bibliotēkā.
Turpinās ikmēneša biļetena "Jaunās grāmatas" ( to saņem Rēzeknes ģimnāzija, Rēzeknes
5.vidusskola, Rēzeknes augstskola) izdošana.
2005.gadā tika turpināta Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas analītikas e-datu bāzes veidošana.
Pavisam tika izveidoti 46047 elektroniskie ieraksti (2004.gadā – 36 804). Paralēli turpināta arī Vispārīgo
rakstu kartotēka manuālajā variantā (kartītes tiek drukātas ar atlasi)

Starpbibliotēku abonements
2005.gadā bijuši 170 SBA pieprasījumi, no tiem izpildīti - 140, par pārējiem saņemti atteikumi.
Atteikumu galvenie iemesli - nav bibliotēkās vai pasūtītie izdevumi netiek izdoti SBA kārtā.
SBA pakalpojumus izmantojuši 24 lasītāji, galvenokārt studenti. Pieteiktās grāmatas un žurnāli bijuši
nepieciešami mācībām, darbam vai pašmācībai.
86 pieprasījumi bija CB vajadzībām, no tiem 76 novadpētnieciska rakstura, bet lasītavas vajadzībām
(bojāto grāmatu labošanai, pārkopējot bojātās lappuses) bija 10 pasūtījumi - mācību literatūra.
No 2005.gada saskaņā ar Rēzeknes rajona padomes un Rēzeknes pilsētas CB sadarbības
līgumu mūsu bibliotēka pilda Rēzeknes rajona bibliotēku SBA centra funkcijas, un 2005.gadā Rēzeknes
rajona pagastu bibliotēkām SBA kārtā no CB fondiem izsniegtas 27 grāmatas. Faktiski šis skaitlis ir
lielāks, jo fiksētā uzskaite ieviesta tikai no 2005.gada aprīļa.

Novadpētniecības darbs
2005.gadā sniegtas 1053 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB - 595.
2005.gadā izstāžu ciklā "Latgale un latgalieši" jau desmito gadu turpinājām iepazīstināt savus
lietotājus ar novadniekiem. CB lasītavā sagatavota 41 izstāde. Izstādes veltītas gan pazīstamiem Latgales
kultūrvēstures darbiniekiem (fotomāksliniekam, novadpētniekam V. Nikonovam; Rēzeknes – Aglonas
diecēzes bīskapam J. Buļam; mācītājam Pāvelam Zeilem; keramiķiem Pēterim Ušpelim un Odumam
Kāpostiņam; māksliniekiem un kultūras darbiniekiem Jurim Soikānam, Antonam Kūkojam, Arvīdam Eglem un
V.Pauram, literātiem Ā.Ersam, L.Latkovskim, F.Murānam, A.Smagaram, Naaizmierstulei; zinātniekiem
H.Mauriņai, K.Raudivem, Henrikam Strodam u.c.), gan mūsdienu notikumiem: „Mana pilsēta, mana
bagātība” - Rēzeknes pilsētas svētki; izstāžu cikls par Rēzeknes pilsētas kultūras iestādēm „Kultūras druvas
kopēji” .
Kupli apmeklēti bija Latgales Kultūras centra izdevniecības literārā almanaha "Olūts" 10.laidiena
atvēršanas svētki. Tajos piedalījās gan izdevniecības pārstāvji, gan vairums almanahā publicēto autoru.
2005.gadā tika turpināta Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiālu e-datu
bāzes veidošana. Pavisam tika izveidoti 16240 elektroniskie ieraksti (2004.gadā - 12 334). Paralēli (ar atlasi)
turpināta arī Novadpētniecības materiālu kartīšu kartotēka. Lai sekotu BIS ALISE jauninājumiem, kas varētu
ietekmēt Novadpētniecības e-datu bāzes veidošanu un uzturēšanu, CB galvenā bibliogrāfe Marija Šeršņova
apmeklēja mācības IIS ALISE kursos "Sistēmas administrēšana".
2005.gadā tika turpināts darbs pie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales
Kultūrvēstures muzeja Zinātniskās bibliotēkas vienotās novadpētniecības materiālu e - datu bāzes izveides.
Izveidoti 857 jauni elektroniskie ieraksti par LKM ZB krājumos esošajiem materiāliem (2004.gadā – 297).
Pēc lasītāju pieprasījuma sagatavoti bibliogrāfiskie saraksti: par Varakļānu novada skolām un to
vēsturi, par novadnieku un sabiedrisko darbinieku V.Rubuli, Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai sagatavots
bibliogrāfiskais saraksts par bīskapa Jāzepa Rancāna dzīvi un darbību, Latgales Kultūras centram
sagatavots informatīvais saraksts - kalendārs „Latgales dati 2006.-2015.g.".
Turpinājās novadpētniecības materiālu kārtošana tematiskajās mapēs: "Personālijas" (pavisam
102) un dažādas tematikas mapēs (pavisam 220). Novadpētniecības materiālu tematisko mapju izsniegums
aizvadītajā gadā – 438. Vispopulārākās ir bijušas mapes par Rēzeknes vēsturi, Latgales pilsētām un muižām,
par reģiona ekonomiku, par Rēzeknes uzņēmumiem un pilsētas domi, par Latgales skolām, par
novadniekiem.
Bijušas 37 publikācijas presē. Tie ir gan CB darbinieku raksti par bibliotēku un bibliotekāriem, gan
profesionālo žurnālistu raksti par pasākumiem bibliotēkā. Starp interesantākajiem publikācijām jāatzīmē
rakstus par Rēzeknes 2.bibliotēku (Bibliotēkai - 40), par bibliotēkas pakalpojumiem, par „Ziemeļu bibliotēku
nedēļas" pasākumiem Rēzeknes CB un 2.bibliotēkā.
CB galvenā bibliogrāfe Marija Šeršņova piedalījās Daugavpils Universitātes rīkotajā Starptautiskajā
Zinātniskajā konferencē "Jevģēnijs Šešolins: liktenis un daiļrade". Konferences noslēgumā tās dalībnieki
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apmeklēja Rēzekni, un, godinot dzejnieka piemiņu, nolikuši ziedus uz viņa kapavietas, pulcējās Rēzeknes
Centrālajā bibliotēkā pie "apaļā galda".

Automatizācija
2005.gadā sekmīgi turpinājies un attīstījies bibliotēku datorizācijas un automatizācijas process. Šim
nolūkam no bibliotēkas budžeta līdzekļiem izlietoti 5927,- Ls - tai skaitā jauno informācijas tehnoloģiju (IIS
ALISE, Internets, tiešsaistes datu bāzes) ieviešanai, uzturēšanai un attīstībai - 3411,-Ls. Par pašu līdzekļiem
modernizēts un paplašināts Centrālās bibliotēkas lokālais datortīkls, kas sākotnēji 2000.gadā, atbilstoši telpu
renovācijas plānam, bija izveidots 18 darba staciju pieslēgumam.
Pateicoties VA "Kultūras informāciju sistēmas" VVBIS projekta ietvaros sniegtajam atbalstam,
2005.gada beigās CB datortīklam pieslēgto darba staciju skaits ir 24. Palielinājies arī CB filiāļu: Bērnu
bibliotēkas un 2.bibliotēkas datorparks,- Bērnu bibliotēkā tagad ir 5, 2.bibliotēkā - 4 datori. Pavisam no VA
"KIS" 2005.gadā saņemti 19 datori ar standartprogrammatūras nodrošinājumu, 4 papildlicences darbam ar
BIIS ALISE, kā arī BIIS ALISE funkcionālais modulis "Izsniegšana/saņemšana" un apmaksāti mācību kursi
Baltijas Datoru akadēmijā (1 darbiniekam), IIS ALISE (10 darbiniekiem). Finansiālajā izteiksmē VA "KIS"
sniegtais atbalsts ir 18561,- Ls. Bez tam, iesaistoties VA "KIS" projektā "Elektroniskās publikācijas Latvijas
bibliotēkām", esam varējuši ar atvieglotiem noteikumiem (izmaksu ziņā) abonēt tiešsaistes datu bāzes:
NAIS, LETONIKA, Rubricon enciklopēdijas.
Kopskaitā, noslēdzot 2005.gadu, CB (kopā ar filiālēm) datorparkā ir 33 datori (visi ar pastāvīgu
Interneta pieslēgumu), 11 printeri, 1 skeneris, 1 svītrkodu skeneris. Datoru tehnisko uzraudzību uz līguma
pamata veic firma "BM Serviss R".
Kopš 2005.gada decembra Internets visās bibliotēkās pieejams bez maksas, - sākotnējais maksimāli
iespējamais pieteikuma laiks Interneta pieejai - 1 stunda. Lasītāju rīcībā ir 9 datori - Centrālajā bibliotēkā, 3
datori - Bērnu bibliotēkā, 2 datori - 2.bibliotēkā. Interneta pakalpojumus CB nodrošina LATNET (LU MII
GEANT pieslēgums), filiālbibliotēkās - Lattelekom (DSL pieslēgums).
2005.gadā, līdz ar automatizētās lasītāju reģistrācijas ieviešanu Bērnu bibliotēkā - CB filiālē, pilnībā
pabeigta CB lietotāju vienotās elektroniskās datu bāzes izveide. Decembrī CB uzsākta automatizētā grāmatu
izsniegšana/ saņemšana.
Sadarbībā ar Rēzeknes rajona padomes bibliotēku darba speciālisti turpinās darbs pie reģiona (Rēzeknes
pilsēta un rajons) publisko bibliotēku elektroniskā kopkataloga izveides. CB intensīvi norit krājuma
rekataloģizācijas process.

Konsultatīvais darbs
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka sniedz konsultācijas par bibliotekāro darbu ne tikai
filiālbibliotēkām, bet arī skolu bibliotēku darbiniekiem, citu iestāžu bibliotēkām, iestādēm un individuāliem
interesentiem. Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas bibliotēkā, gan pa tālruni.
CB direktore M.Sproģe piedalījās Latgales novada bibliotekāru 5.konferencē "Bibliotekārā izglītība un
kapacitāte” Balvos ar pārskata referātu par Latgales novada bibliotekāru profesionālo sagatavotību.
CB galvenā bibliogrāfe M.Šeršņova un galvenā bibliotekāre V.Zvīdriņa kā lektores piedalījās
Rēzeknes rajona padomes Izglītības pārvaldes rīkotajos skolu bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursos ar
priekšlasījumu „Praktiskā bibliotēkas resursu apstrāde: grāmatu, periodikas un elektronisko dokumentu
bibliogrāfiskais apraksts”.
CB darbinieces vairākkārt piedalījās kā lektores Rēzeknes skolu bibliotekāru semināros. Tā,
piemēram, par tēmu „Jaunākā nozaru literatūra RCB 2004.-2005.g.” referēja CB lasītavas un abonementa
galvenās speciālistes R.Suseja un A.Keirāne, par tēmu „Jaunāko informācijas tehnoloģiju pieejamība un
elektronisko datu bāzu izmantošanas iespējas RCB” - CB galvenā bibliogrāfe I.Zolova, „RCB pakalpojumu
piedāvājums, to izmantošanas iespējas un noteikumi” - CB direktores vietniece V.Belka.
Bērnu bibliotēkas darbinieces regulāri piedalās Rēzeknes pilsētas skolu bibliotekāru semināros.
Izstrādāts un sagatavots gadskārtējais visās Rēzeknes pilsētas bibliotēkās pasūtīto periodisko
izdevumu koprādītājs.
Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par to, kā sastādīt
bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektroniskās datu bāzes un
citus informācijas avotus.
Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un Bērnu bibliotēkā tiek rīkotas ekskursijas - bibliotekārās
stundas.

Darbinieku tālākizglītība, kvalifikācijas paaugstināšana
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Dinamiskās pārmaiņas bibliotēku nozarē izvirza uzdevumu katram bibliotekāram nemitīgi papildināt
savas zināšanas. Mūsdienu bibliotēkas veiksmīgu darbību nosaka bibliotēku darbinieki, viņu kvalifikācija,
redzesloks.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā 2005.gadā
daudz uzmanības
veltīts bibliotekāru
profesionālās kvalifikācijas celšanai. Ir izstrādāta CB darbinieku Profesionālās pilnveides karte, kas atspoguļo
katra darbinieka profesionālās tālākizglītības vēsturi.
Tāpat, kā līdz šim, pašu rīkotie semināri bijuši galvenie regulārie tālākizglītības pasākumi. 2005.gadā
notikuši 5 semināri un 8 informatīvās stundas CBS darbiniekiem, kurās esam analizējuši 2004.gada
bibliotēku darba rādītājus, pārrunājuši bibliotekārā darba metodikas problemātiskos jautājumus, apsprieduši
mūsdienu lietotāju pieprasītākās literatūras tendences, kā arī citus aktuālus darba jautājumus: darbs ar
tiešsaistes datu bāzēm, literatūras atlase, izmantojot IIS ALISE u.c. Ir bijis viens kopīgs seminārs Rēzeknes
pilsētas un rajona bibliotēku darbiniekiem.
Centrālajā bibliotēkā periodiski notiek praktiskās nodarbības bibliotēkas darbiniekiem - darbs ar
tiešsaites datu bāzēm (NAIS, Lursoft, Letonika, Dienas Bizness) un CB veidotajām elektroniskajām datu
bāzēm (Elektroniskais katalogs, Analītika, Novadpētniecība, CB lietotāju datu bāze).
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. 2005.gadā bibliotēku darbinieki piedalījušies:
• IIS ALISE kursi:
"IIS ALISE 3i administrēšana; kataloģizācija; eksemplāru
pievienošana" – 5 darbinieces (kursu norises vieta – Rēzeknes rajona padome);
"Lasītāju reģistrācija. Izdevumu izsniegšana un saņemšana" – 9 darbinieces
(kursu norises vieta – Rēzeknes CB);
"Lasītāju reģistrācija. Izdevumu izsniegšana un saņemšana. Sistēmas
administrēšana (padziļinātais kurss)" – 7 darbinieces (kursu norises vieta –
Rēzeknes CB);
"Jauninājumi sistēmā ALISE" - 1 darbiniece (kursu norises vieta - Rīga);
• Rēzeknes pilsētas kultūras centra lekcija: "Saskarsmes un uzvedības kultūra" – 7 darbinieces
• VVBIS kursi: “Datorzinību pamatkurss” – 1 darbiniece;
• Rēzeknes rajona padomes kursi: ”Skolas bibliotēkas darba organizācija mūsdienīga mācību procesa
atbalstam" – 2 darbinieces;
• VA "Kultūras informācijas sistēmas” kursi: “Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programma” – 5
darbinieces;
• Latvijas Universitātes konference: „Informācijas resursi un bibliotēkas”- 2 darbinieces;
• Rēzeknes kultūras centra/ Valsts administrācijas skolas seminārs-praktikums: "Stratēģiskā
plānošana" - 7 darbinieces;
• Rīgas centrālās bibliotēkas seminārs: "Bibliotēkas krājuma izpētes metodes” - 1 darbiniece;
• Latvijas bibliotekāru biedrības LNB seminārs: "Hibrīdbibliotēka: stratēģija un realitāte”- 1 darbiniece;
ES Informācijas centra semināros ESIP koordinatoriem un mācību braucienā uz Dāniju –
1 darbiniece.
Bez tam esam piedalījušies LBB gadskārtējā 8.kongresā „Latvijas bibliotēkas: pa ceļa vidu vai ceļmalu?”
Rīgā (3 delegāti); Latgales novada bibliotekāru 5.konferencē "Bibliotekārā izglītība un kapacitāte” Balvos – (5
delegāti).
2005.gadā CB direktore piedalījās Latvijas Bibliotēku padomes sēdēs, pilsētu un rajonu galveno
bibliotēku direktoru semināros, CB ditrektores vietniece V. Belka apmeklēja Ziemeļu Ministru padomes
informācijas biroja seminārus par Ziemeļu un Baltijas bibliotēku nedēļas aktualitātēm.
Lai veicinātu personāla pašizglītību, CB bibliotekāriem dota iespēja darba laikā pusstundu strādāt ar
internetu, stundu lasīt jaunākos periodiskos izdevumus
CB darbinieces V. Belka un T. Mihailova turpina mācības Baltijas Krievu institūta Sabiedrisko attiecību
vadības specialitātē (vakara nodaļā). V.Belka izgāja praksi savā darba vietā Rēzeknes CB un veica pētījumu
„Darbinieku motivācija un stimulēšanas metožu optimizācija Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā”.
Rēzeknes pilsētas CB darbinieki aizvadītajā gadā pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Madonas
rajona centrālo bibliotēku, pie reizes iegriežoties arī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā un
Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki”.

Bibliotēku publicitāte
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Centrālās bibliotēkas darbinieki lielu uzmanību pievērš bibliotēku publicitātei. Par aktualitātēm
Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku dzīvē sniedzam informāciju Kultūras ministrijas mājas lapā un Rēzeknē
veidotajā www.pravda.lv.
Izstrādāts Rēzeknes CB logo, - tā autors Aleksandrs Kuanovs [sk. pielikumā].
Izveidoti bukleti „Jaunās informāciju tehnoloģijas CB”.
Intensīvi ritējis darbs pie Rēzeknes CB mājas lapas veidošanas, kas 2005.gada beigās tika
piereģistrēta internetā ar adresi www.rezeknesbiblioteka.lv .
2005.gadā CBS tika sagatavotas un publicētas 37 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;
• Lasītāju atsauksmes.
Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību un pasākumiem: „Rezultāts visus priecē”, „Žurnāli
zinātkārajiem”, „Kā iekustināt kultūras dzīvi?”, „Iepazīsti savas pilsētas bibliotēkas”, ”Новая книга о старой
вере”, „Ne tikai datorsalonos”, „Valērijas Seiles balva”, „Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēkai – 40”, „Ceļot pa
Ziemeļu zemēm”, „Ziemeļu bibliotēku nedēļa”, „Revolūcijai veltīts”, „V.Seiles balva - Rēzeknes centrālajai
bibliotēkai”, „Kas jauns Rēzeknes pilsētas bibliotēkā?”, ”Путешествие в царство книг”, „Iepazīstiet
dzejnieku”, „Atlaides parādniekiem”, „Rītausmas un krēslas stundā”, „С праздникомя, земляк!”, ”Ak, šī
grāmatu pasaule, mīļotā un nīstā, izdomātā un īstā…”, „Un tomēr turamies, jau 40 gadus”, „Arī mazie
rēzeknieši ceļo pa Pepijas Garzeķes, Karlsona un Nilsa Holgersona pasauli”, Lasīšanas svētkos”.
Bibliotēkās izveidoti informatīvie stendi. Tajos lietotāji var iepazīties ar piedāvāto pakalpojumu klāstu,
pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas izmantošanas noteikumiem. Centrālajā bibliotēkā informācijas
stendā atrodas mapes "Bibliotēku likumdošana", "Rēzeknes pilsētas CBS bibliotēku darba pārskats", CBS
bibliotēkas biļetens "Jaunās grāmatas", "Rēzeknes augstskolas jaunieguvumi", "Rēzeknes pilsētas
bibliotēkās 2005.g. saņemto periodisko izdevumu koprādītājs", materiāli par dažādām akcijām, piemēram,
„Akcija parādniekiem”, konkursiem u.c.
CB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākumos, piemēram,
Latgales Kultūras centra Izdevniecības jauno grāmatu atvēršanas svētkos, kā arī izstāžu atklāšanas
pasākumos Latgales kultūrvēstures muzejā u.c.[sk.pielikumu].
Rēzeknes pilsētas CB ir iekarojusi stabilu vietu un autoritāti pilsētas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Par to liecina tas, ka bibliotēka tiek aicināta iesaistīties citu iestāžu un organizāciju vitāli svarīgās norisēs. Tā
piemēram, 2005.gadā pēc Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības iniciatīvas
noslēgts Līgums par notiesāto nodarbināšanu piespiedu darbā un parakstīta Vienošanās par bērnu
nodarbināšanu sabiedriskajā darbā, radot iespēju notiesātajām personām (īpaši, sievietēm un pusaudžiem)
izpirkt savu vainu, strādājot sabiedriski derīgu darbu bibliotēkā.
2005.gadā CB par savu studentu prakses vietu akceptējis gan Baltijas Krievu institūts (Sabiedrisko
attiecību nodaļa - 2 studentes), gan Rēzeknes Augstskola (Inženierzinātņu fakultāte - 1 studente), kā arī
Valsts Nodarbinātības dienesta Rēzeknes nodaļas Mācību centrs (datoroperatora specialitāte - 1 kursante).
2005.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka saņēmusi Valērijas Seiles balvu - Rēzeknes pilsētas
domes iedibināto apbalvojumu bibliotēku darba jomā, kas nu jau trešo gadu tiek piešķirta kādai no Latgales
bibliotēkām kā atzinība par izcilu darbu novada kultūrvēstures mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un
popularizēšanā.
Līdz ar Balvu - 100 Ls - bibliotēkai, tās direktores personā, tika pasniegts Rēzeknes domes Atzinības
raksts. Atzinības raksts par personīgo ieguldījumu CB novadpētniecības darbā pasniegts CB galvenajai
bibliogrāfei Marijai Šeršņovai.
Sakarā ar bibliotēkas 40-gadu jubileju Domes Atzinības raksti par ieguldīto darbu bibliotēkas attīstībā
pasniegti 2.bibliotēkas darbiniecēm: Bronislavai Seleckai, Zentai Ruskulei, Aleksandrai Starodubcevai.
Sakarā ar dzīves 50-gadu jubileju Domes Kultūras centra Atzinības raksts par ieguldījumu bibliotēkas
attīstībā, pasniegts Bērnu bibliotēkas vadītājai Vijai Loginai.
CB direktore Marija Sproģe par rajona bibliotēku sadarbības veicināšanu apbalvota ar Rēzeknes rajona
padomes Atzinības rakstu.

Finansiālā un saimnieciskā darbība
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku, 2.bibliotēku) 2005.gada
budžets - 113288,- Ls, tas ir, 12,27 Ls uz vienu bibliotēkas lietotāju (2005.g. - 10,68).
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Pašvaldības piešķirtie līdzekļi - 110094,- Ls (pieaugums, salīdzinot ar 2004.gada piešķīrumu - 8%),
bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem maksājumiem - 3000,- Ls, Latvijas
Kultūras Fonda atbalsts - 194,- Ls.
60% no CB budžeta izlietoti darbinieku algām un sociālās apdrošināšanas iemaksām. Bibliotekāro
darbinieku vidējā darba alga 2005.gada beigās - 141,- Ls (2004.g.- 123,-).
Darbinieku štatu sarakstā nākusi klāt 0,5 vienība IS administratora amatam, - tādējādi, sākot ar
2005.gada 1.janvāri, CB IS administrators strādā uz pilnu slodzi.
Bibliotēka sniedz šādus maksas pakalpojumus: kopēšana no bibliotēkas krājuma materiāliem,
datorizdruka, SBA, lasītavas krājuma nakts abonements, CB konferenču zāles noma, Internets (no
2005.gada decembra - bezmaksas pakalpojums). Bez tam tiek iekasēti šādi maksājumi: kavējumu soda
nauda, lasītāja kartes dublikāta izrakstīšana, atlīdzība par nozaudētiem/sabojātiem iespieddarbiem,
atgādinājumu/brīdinājumu nosūtīšana, drošības nauda (bibliotēkas budžetā netiek ieskaitīta). "Ienesīgākie"
maksas pakalpojumi ir bijuši kopēšana un Internets.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanai, īstenoto projektu ietvaros, esam saņēmuši atbalstu no Latvijas
Kultūras Fonda, PBLA Latviešu Fonda, KKF. Daudz bijis grāmatu un citu iespieddarbu dāvinājumu no
Latgales Kultūras centra izdevniecības, SIA "Latgales Druka", ES Informācijas centra, Rēzeknes
iedzīvotājiem, tautiešiem ārzemēs.
VVBIS projekta ietvaros nenovērtējams atbalsts saņemts no VA "KIS": 19 datori ar
standartprogrammatūru, BIS ALISE funkcionālais modulis "Izsniegšana/saņemšana",
4 papildlicences darbam ar BIS ALISE, apmācības. Finansiālajā izteiksmē VA "KIS" sniegtais atbalsts ir
18561,- Ls.
Līdzdalība VVBIS projektā bija viens no galvenajiem argumentiem par labu bezmaksas interneta
pieejas nodrošināšanai Rēzeknes pilsētas bibliotēkās no 2006.gada janvāra. Līdz ar CB ieņēmumu gada
plāna pirmstermiņa izpildi, Internets bez maksas visās pilsētas tautas bibliotēkās pieejams jau no 2005.gada
decembra
Lai nodrošinātu krasi pieaugušā datorparka sekmīgu darbību, CB par budžeta līdzekļiem tika veikta
lokālā datortīkla modernizācija un paplašināšana, - kopsummā par 771,- Ls.
Turpinājās darbs pie 2.bibliotēkas - CB filiāles - Ugunsdrošības un apsardzes sistēmas instalācijas, veikto darbu izmaksas 168,- Ls.
Pašu spēkiem veikts kosmētiskais remonts vienā no CB darba kabinetiem.

Projektizstrāde
2005.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās sekmīgi turpinājies darbs pie projektu izstrādes un
īstenošanas.
Kopš 1997.gada tiek īstenots ilgtermiņa (10 gadi) projekts "Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku
krājumu latviskošana". Projekts vairākkārt saņēmis finansiālu atbalstu no Latvijas KKF un PBLA Latviešu
fonda. 2005.gadā sagatavots un iesniegts kārtējais, jau trešais, projekta pieteikums Latviešu fondam, un
gada nogalē saņemta priecīga vēsts - projektam piešķirts finansējums 3500$ apmērā. Finansējums tiks
izlietots 2006.-2007.gg. latviešu valodā jaunizdotu grāmatu iegādei.
LNB Bibliotēku dienesta vadītajā KKF mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām" Rēzeknes CB ar saviem projektu pieteikumiem piedalās kopš 2003.gada.
2005.gadā projekta ietvaros saņemti 250 eksemplāri iespieddarbu kopsumā par 1112,31 Ls. Jaunas un
vērtīgas - gan satura, gan poligrāfiskā izpildījuma ziņā - grāmatas papildinājušas ne tikai Centrālās, bet arī
abu filiālbibliotēku krājumus.
2005.gada aprīlī - decembrī Bērnu bibliotēkā īstenots CB izstrādātais projekts "Videotēka bērniem".
Projektu, piešķirot tā īstenošanai nepieciešamos 194,- Ls, atbalstījis Latvijas Kultūras fonds. Par LKF
piešķirtajiem līdzekļiem iepirkta LTV videoierakstu kopa "Programmas bērniem" (21 videokasete), ar ko likts
pamats bērnu videotēkai. Videoierakstus var skatīties bibliotēkā vai, tāpat kā grāmatas, paņemt uz mājām.
CB izstrādātais projekts "Rēzeknes reģiona tautas bibliotēku e-kopkataloga izveide", kas tika
iesniegts Latgales kultūras atbalsta programmas projektu konkursam, diemžēl, netika tajā atbalstīts. Darbs
pie projekta īstenošanas, protams, norit, - CB un Rēzeknes rajona padomes savstarpējā līguma paredzētajā
kārtībā un apjomā.
Joprojām gaidām projektam "Mācīsimies meklēt e-rakstos" , kas savulaik tika atbalstīts VA "Kultūras
informācijas sistēmas" projektu konkursā "Pakalpojumi bērmiem publiskajās un skolu bibliotēkās" solīto
atbalstu - portatīvo datoru un multimēdiju projektoru ( Pagaidām projektā paredzētie pasākumi - bibliotekārās
stundas bērniem un jauniešiem - tiek rīkotas bez šādu palīglīdzekļu izmantošanas iespējām.
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Projekts "Logu nomaiņa Rēzeknes pilsētas CB" (plānotais finansējums - 25722,- Ls) 2005.gadā atkārtoti
iesniegts Rēzeknes pilsētas domē iekļaušanai valsts investīciju piesaistes programmā. Rezultāta nav.
Esam gandarīti par VVBIS projektu ietvaros saņemto atbalstu no VA "Kultūras informācijas
sistēmas". Saņemta datortehnika, standartprogrammatūra, BIS ALISE modulis un papildlicences,
apmaksātas mācības Baltijas Datoru akadēmijā un BIS ALISE, - kopsummā par 18561,- Ls. Bez tam,
iesaistoties iesaistoties VA "KIS" projektā "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām", esam varējuši ar
atvieglotiem noteikumiem (izmaksu ziņā) abonēt tiešsaistes datu bāzes: NAIS, LETONIKA, Rubricon
enciklopēdijas.
Turpinās sadarbība ar ES institūcijām Latvijā projekta "ES informācijas punkti bibliotēkās" ietvaros.
Bibliotēku krājumi papildinājušies ar jauniem materiāliem par ES aktualitātēm, Rēzeknes CB ESIP
koordinatore piedalījās mācību braucienā uz Dāniju, ES Informācijas centra rīkotajos semināros, bibliotēkā
regulāri tiek rīkotas ES tematikai veltītas izstādes un citi pasākumi.

Sadarbības tīkls, partneri
Bibliotēkai ir jāmainās līdzi laikam, jāpiemērojas arvien jaunām lietotāju prasībām, tāpēc nozīmīga
vieta ir rezultatīvai bibliotēku sadarbībai ar citām bibliotēkām, iestādēm un organizācijām. Tas ir abpusēji
izdevīgs process, jo ieguvējas parasti ir abas puses.
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. 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.
Neviena bibliotēka nekad nav bijusi un nevar būt pašpietiekama. Rēzeknes pilsētas bibliotēkas strādā ar
vienu domu - mēs neesam konkurenti, bet gan partneri ar kopīgu mērķi – sniegt bibliotēku lietotājiem
mūsdienu prasībām atbilstošus informacionālos pakalpojumus. Šodien ir tendence palielināties sadarbībai
starp dažādu tipu bibliotēkām. Bibliotēku sadarbība lielā mērā rodas un attīstās, pateicoties bibliotekāru
personiskajiem kontaktiem.
Daži partneri atrod mūs : Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs, Naturalizācijas pārvaldes
reģionālās nodaļas informācijas centrs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes rajona bibliotēkas, citus vajag atrast mums pašiem.
Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri 2005.gadā:
Latgales Kultūrvēstures muzejs . Turpinās projekta "Par Rēzekni un Latgali internetā: Rēzeknes
pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales Kultūrvēstures muzeja Zinātniskās bibliotēkas vienotās
novadpētniecības materiālu datu bāzes digitālā versija" ietvaros sāktā sadarbība. CB novadpētniecības
materiālu elektroniskā datu bāze regulāri tiek papildināta ar muzeja ZB materiāliem, izmantojot muzeja ZB
sniegtos datus par tās krājumā esošajām novadpētnieciska rakstura monogrāfijām. Regulāri notiek
informācijas apmaiņa ar muzeju par latgaliešu grāmatniecību, grāmatām par Latgali. Labprāt apmeklējam
muzeja veidotos pasākumus, kā arī muzeja darbinieki apmeklē CB pasākumus.
Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, žurnālus, avīzes.
Savukārt bibliotēkas cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās grāmatas, rīkojot speciālas izstādes un citus
pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā CB uzņēmumā iespiestos preses izdevumus,
galvenokārt, citu Latvijas rajonu un pilsētu avīzes.
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. 2005.gadā noslēgts Sadarbības līgums bibliotekārā
darba jomā. Ciešā sadarbībā ar rajona bibliotēku darba speciālisti A.Belogubovu ir izdevies atrisināt vairākus
sāpīgus rajona pagastu bibliotēku praktiskā darba jautājumus, kas izriet no tā, ka rajonā nav Centrālās
bibliotēkas. Rēzeknes pilsētas CB iepriekšminētā Sadarbības līguma ietvaros sniedz atbalstu rajona
bibliotēkām, nodrošinot atsevišķu reģiona CB funkciju izpildi. Starp pilsētas un rajona bibliotēkām notiek
regulāra informācijas apmaiņa un konsultācijas bibliotēku darba jomā, kopīgu bibliotēku darbinieku semināru
un citu pasākumu rīkošana, grāmatu pasūtīšana Centrālajā bibliotēkā pagastu bibliotēkām. 2005.gadā
uzsākts darbs pie rajona bibliotēku datu ievadīšanas reģionālajā (pilsētas un rajona) e-kopkatalogā. Protams,
šāda veida sadarbība neatrisina Rēzeknes reģionā samilzušo problēmu par reģionālās (pilsētas un rajona)
Centrālās bibliotēkas akreditāciju.
Laba sadarbība izveidojusies ar pilsētas bibliotēkām. Izveidots "Rēzeknes pilsētas bibliotēkās 2005.g.
saņemto periodisko izdevumu Koprādītājs", kuru saņem visas pilsētas bibliotēkas. Joprojām pilsētas
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bibliotēkās pastāv problēma ar lietotājiem, kuri laikus nav nodevuši grāmatas. Mēģinām risināt šo problēmu
kopīgi. Par parādniekiem informējam skolu un augstskolas bibliotēkas darbiniekus (sūtām sarakstus).
Rēzeknes augstskolas bibliotēka. Visas pilsētas bibliotēkas ir ieinteresētas un piedalās savstarpējā
grāmatu apmaiņā. Saņemot SBA pasūtījumu, mēs vienmēr vispirms painteresējamies pie kolēģiem, vai šis
izdevums nav atrodams viņu bibliotēkā. Ja ir - izsniedzam uz 30 dienām. Tāpat rīkojas arī augstskolas
bibliotekāri. Centrālās bibliotēkas informācijas stendā izvietota informācija par augstskolas bibliotēku adresi, telefoniem, darba laiku. Turpat atrodams ikmēneša biļetens "Rēzeknes augstskolas jaunieguvumi".
Savukārt, Centrālās bibliotēkas ikmēneša biļetens "Jaunās grāmatas" pieejams augstskolas bibliotēkā.
Rēzeknes pilsētas skolu bibliotēkas. Rēzeknes ģimnāzijas bibliotēkai un 5.vidusskolas bibliotēkai katru
mēnesi piegādājam CB biļetenu "Jaunās grāmatas". Sadarbībā ar skolām, skolēnu grupām pēc pieprasījuma
tiek veiktas ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstināšana ar bibliotēku darbību, pakalpojumiem, pieejamo
informāciju.
Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde.
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.
Rīgas Centrālā bibliotēka. Sadarbojamies bibliotekāru tālakizglītībā.
Esam gandarīti par sadarbību ar LNB Bibliotēku konsultatīvo centru un LBB, labprāt piedalāmies to
rīkotajos pasākumos, kas vienmēr ir ne tikai interesanti, bet arī lietderīgi, jo sniedz jaunas ierosmes, ļauj
izvērtēt un salīdzināt pašu padarīto ar kolēģu veikumu citās pilsētās un rajonos.
Strādājot kopā un sadarbojoties, darbs kļūst daudzveidīgāks un interesantāks, bet bibliotēkas popularitāte
aug. Sadarbība bagātina, rosina, sniedz jaunus impulsus tālākam darbam.
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