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1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2012.gadā 
 

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

izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Rēzeknes 

reģiona iedzīvotājiem un viesiem. RCB ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibināta 

iestāde, kas darbojas Rēzeknes Domes Kultūras pārvaldes (no 2013.gada 1.janvāra – 

pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”) 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 funkcijas un uzdevumi: nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro 

apkalpošanu; nodrošināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības bibliotēku uzturēšanu un 

apsaimniekošanu; pārraudzīt un koordinēt filiālbibliotēku darbu; organizēt RCB 

kopkrājuma komplektēšanu, uzturēšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu; veidot 

un uzturēt reģionālo kopkatalogu, vienotās datu bāzes; organizēt bibliotēku, literatūru 

un lasīšanu popularizējošus pasākumus; uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un 

statistisko informāciju par bibliotēku darbu reģionā; veikt bibliotekārā darba 

plānošanu, izstrādāt bibliotēku attīstības programmas; nodrošināt un organizēt 

bibliotēku savstarpējo sadarbību; organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās 

tālākizglītības pasākumus; sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona 

bibliotēkām; regulāri iesniegt pārskatus par savu darbību Rēzeknes pilsētas domei 

(PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”); nodrošināt publisku pieejamību 

bibliotēkas darbības pārskatam. 

2012.gada aktualitātes un prioritātes: CB atkārtotā akreditācija, bibliotēkas 

informācijas resursu attīstība, kopkrājuma inventarizācija.  

RCB ir administratīvais, saimnieciskais un profesionālās vadības centrs divām 

filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkai un Rēzeknes pilsētas 

2.bibliotēkai. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros RCB pilda bibliotēku 

darba reģionālā metodiskā centra, kā arī reģionālā starpbibliotēku abonementa centra 

un reģionālās depozitārijbibliotēkas funkcijas. 
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           2012.gada rudenī RCB atkārtoti akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā   

(reģiona galvenās bibliotēkas funkciju zona – Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes un Viļānu 

novadi).   

 Rēzekne Rēzeknes nov. Viļānu nov. 
Iedzīvotāju skaits 33 709    31 053       6859 
Bibliotēku skaits        23           57             7 
    t.sk. pašvaldību publiskās b-kas          3           32             4 

               skolu bibliotēkas           15           25             3 
               augstskolu bibliotēkas          3             -             - 
               citas          1             -             - 
Pašvaldību publisko b-ku lietotāju skaits     8460       7167      1976 

 

          Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana attiecībā uz novadu bibliotēkām 

notiek saskaņā ar 2009.gada 9.decembrī noslēgto Rēzeknes novada pašvaldības un 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības līgumu, kurā ir paredzēts novada 

pašvaldības līdzfinansējums atsevišķu Rēzeknes pilsētas CB kā reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju veikšanai. Galvenie sadarbības virzieni: reģiona iedzīvotāju 

bibliotekārā apkalpošana, reģionālā elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības 

materiālu datu bāzes veidošana/uzturēšana, starpbibliotēku abonements, 

depozitārijbibliotēka, konsultatīvā un metodiskā palīdzība. Līgums tiek īstenots ciešā 

sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku darba speciālisti A.Belogubovu, 

kuras kompetencē ir bibliotekārā darba jautājumi gan Rēzeknes, gan Viļānu novados 

(saskaņā ar Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību līgumu).   

     Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas, kā arī abas Rēzeknes 

pilsētas CB filiāles ir akreditētas vietējās nozīmes bibliotēku statusā. Bibliotēku 

likumā paredzētajā kārtībā akreditācija veikta arī visās citās reģiona bibliotēkās. 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un 

citu dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti.  

Krājuma komplektēšanas pamatprincipus, avotus, prioritātes, kā arī prasības 

dokumentu atlasei, veidojot struktūrvienību krājumus, nosaka komplektēšanas 

politikas dokuments „Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas kopkrājuma 

komplektēšanas pamatprincipi”. Dokumenta pēdējā redakcija apstiprināta 2011.gada 

29.septembrī, ņemot vērā izmaiņas RCB struktūrā. Dokumentā noteikts, ka RCB 
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kopkrājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritāte ir nozaru un uzziņu 

literatūras krājuma atjaunošana. 

RCB kopkrājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības 

budžets. 2012.gadā grāmatu iepirkšanai un periodikas pasūtīšanai no budžeta 

līdzekļiem izlietoti 9591 Ls (tas ir 0.28 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju), 

elektronisko resursu iegādei - 858 Ls. 

VKKF atbalstītā projekta „Grāmatu iepirkums Rēzeknes pilsētas centrālajai 

bibliotēkai” ietvaros saņemts finansējums – 4592 Ls, kas, saskaņā ar projekta 

nosacījumiem, izlietots ne tikai RCB (1135 Ls), bet arī Rēzeknes novada (2955 Ls) un 

Viļānu novada (502 Ls) pašvaldību publisko bibliotēku krājumu komplektēšanai. 

Jaunās grāmatas galvenokārt ir iepirktas grāmatu bāzēs „Latvijas Grāmata” un 

„Janus”, izmantojot šo uzņēmumu interneta veikalus un tam sekojošu grāmatu 

piegādi. Citi biežāk izmantotie grāmatu iepirkumu avoti: veikali „Liesma”, „Zvaigzne 

ABC”, IK „VIRJA”. 

Ļoti liela nozīme bibliotēku krājumu komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem, 

- tā 2012.gadā 58% no RCB kopkrājuma grāmatu jaunieguvumiem ir dāvinājumi: CB 

tie ir bijuši 1372 eksemplāri (jeb 62% no bibliotēkas jaunieguvumiem), 2.bibliotēkā – 

501 eks. (61%), bērnu bibliotēkā – 255 eks. (42%). Apjomīgi grāmatu dāvinājumi 

ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības, LNB Bibliotēku dienesta, 

Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas draudzes, kā arī atsevišķiem individuāliem 

dāvinātājiem. 

2012.gadā RCB grāmatu krājuma komplektēšanā būtisks (5% no 

jaunieguvumiem) ir bijis arī valsts atbalsts, kas saņemts VKKF mērķprogrammu 

„Jauno grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”, „Bērnu žūrija” un 

Kultūras ministrijas bibliotēku atbalsta programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes 

stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības 

saliedētības veicināšanai” ietvaros. 

Preses pasūtīšana notiek, pamatojoties uz RCB struktūrvienību pieteikumiem, 

un abonēšanas iespējas atbilst bibliotēku vajadzībām. 2012.gadā pasūtīti preses 

izdevumi 2013.gadam kopsummā par 4323 Ls. Centrālās bibliotēkas abonētās 

periodikas klāstu ievērojami papildina SIA “Latgales Druka” izdotie reģionālie 

laikraksti, ko no izdevēja saņemam dāvinājumā. 
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RCB kopkrājums, noslēdzot 2012.gadu: 85225 dokumenti (CB – 49199, 

Bērnu bibliotēkā – 17292, 2.bibliotēkā – 18731 eksemplārs). Salīdzinot ar 2011.gadu, 

kopkrājums palielinājies par 2%. 

 

 

 

 

 

59% no RCB kopkrājuma ir izdevumi latviešu valodā, 38% - krievu un 3% - 

citās svešvalodās. 55% no RCB kopkrājuma ir daiļliteratūra, 30% - nozaru literatūra, 

15% - izdevumi bērniem. 

Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas lietotāju 2012.gadā: 

Centrālajā bibliotēkā – 12, 2.bibliotēkā - 9, Bērnu bibliotēkā - 7 vienības.  

RCB krājuma kustība 2012. gadā 
 

Krājums 

2012.g.sākumā 

 

Ienācis 

 

Izslēgts 

Krājums  

2012.g. beigās 

 

 

Bibliotēka Eks. % no 

kopkr. 

Eks. % no 

jaunieg. 

Eks. % no 

 b-kas 

krājuma 

Eks. % no 

kopkr. 

CB 48405 58 2332 61 1538 3 49199 58 

2.bibliotēka 18178 22 867 22 311 2 18734 22 

Bērnu b-ka 16799 20 640 17 147 1 17292 20 

Kopkrājums 83382  3839  1996  85225  

6% no RCB kopkrājuma jaunieguvumiem ir periodiskie izdevumi, 94% - 

grāmatas un citi dokumenti. 

2012. g. jaunieguvumu tematiskais sadalījums  

Nozaru literatūra Daiļliteratūra Bērnu literatūra  

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

Centrālā bibliotēka 1011 43 1299 56 22 1 

2. bibliotēka 293 34 452 52 122 14 

Bērnu bibliotēka 92 14 193 30 355 55 

Kopkrājums 1396 36 1944 51 499 13 

22%

58%20%

CB 2B BB
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2012.g. jaunieguvumu sadalījums pa valodām 

 Latviešu val. Krievu val. Citās svešvalodās 

  

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

Centrālā bibliotēka 1233 53 1062 45 37 2 

2. bibliotēka 526 61 339 39 2 0 

Bērnu bibliotēka 359 56 278 43 3 0 

Kopkrājums 2118 55 1679 44 42 1 

Ņemot vērā reģiona iedzīvotāju nacionālo sastāvu, šāds jaunieguvumu 

procentuālais sadalījums vietējo valodu ziņā uzskatāms par optimālu, bet varētu 

vēlēties vairāk izdevumu svešvalodās. Jāpiezīmē, ka izdevumi svešvalodās RCB 

krājumā ienāk tikai dāvinājumu veidā. 

RCB kopkrājuma apgrozība 2012.gadā – 3. Vidējais izsniegums no 

kopkrājuma uz vienu reģistrēto lietotāju – 31 eksemplārs. 

Šie rādītāji apliecina, ka RCB krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika ir vērtējama pozitīvi, tā orientēta uz krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot 

krājuma kvalitāti, nevis kvantitāti. 

Visu RCB struktūrvienību krājumi ir rekataloģizēti, un 2012.gadā veikta to 

pārbaude, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”. 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Lietotāju apkalpošana bibliotēkās notikusi atbilstoši RCB lietošanas 

noteikumiem (apstiprināti Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldē 2008.gada 

25.janvārī). Rēzeknes pilsētas bibliotēku pakalpojumi vienādi pieejami gan Rēzeknes 

pilsētas, gan reģiona iedzīvotājiem un, atbilstoši bibliotēku izmantošanas 

noteikumiem, arī citu reģionu iedzīvotājiem. 

2012.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pakalpojumus 

izmantojuši 8460 lietotāji (CB – 4057, Bērnu bibliotēkā – 2371, 2.bibliotēkā – 2032). 

Salīdzinot ar 2011.gadu, bibliotēkas lietotāju kopskaits palielinājies par 1%, taču 

unikāli reģistrēto RCB lietotāju skaits (7420) ir nedaudz samazinājies, tas nozīmē, ka 

arvien vairāk lietotāju vienlaicīgi izmanto vairāku pilsētas bibliotēku pakalpojumus. 

Bibliotēku pakalpojumus izmantojuši 5370 Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji, tas ir 16% 

no pilsētas iedzīvotāju kopskaita, 1432 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kā arī 

citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un ārvalstnieki. 
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Visplašāk pārstāvētās bibliotēkas lietotāju kategorijas: skolēni – 38%, 

nodarbinātie – 23%, bezdarbnieki – 15% un studenti – 14% no unikāli reģistrēto RCB 

lietotāju skaita. 

 Zīmīgi, ka filiālbibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits ir pieaudzis (Bērnu 

bibliotēkā – par 4%, 2.bibliotēkā – par 12%), bet Centrālajā bibliotēkā – samazinājies 

(par 6%). Domājams, ka bibliotēkas potenciālo lietotāju vēlmi biežāk izmantot 

filialbibliotēku pakalpojumus, nevis CB, lielā mērā ietekmē tas, ka CB telpās nav 

iespējams nodrošināt darba higiēnas prasībām atbilstošu mikroklimatu, jo ziemā CB 

lasītavā un abonementā gaisa temperatūra lielākoties ir tikai +100 līdz +140, bet vasarā 

nereti pārsniedz +300 .  

RCB kopējais apmeklējumu skaits 2012.gadā - 224601 (CB – 166758, Bērnu 

bibliotēkā – 31764, 2.bibliotēkā – 26079). Salīdzinot ar 2011.gadu, kopējais pilsētas 

publisko bibliotēku apmeklējumu skaits palielinājies par 2%, tai skaitā, CB – par 3%, 

2.bibliotēkā – par 5%, bet Bērnu bibliotēkas apmeklējumu skaits samazinājies par 1%. 

CB apmeklējumu skaita pieaugums galvenokārt saistāms ar pēdējos gados vērojamo 

konsekvento bibliotēkas virtuālo (mājas lapas) apmeklējumu skaita palielināšanos 

(virtuālo apmeklējumu kopskaits 2012.gadā – 104970, tas ir par 8% vairāk nekā 

2011.gadā), taču arī tradicionālie bibliotēku pakalpojumi joprojām ir pieprasīti. 

 Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku, ieskaitot virtuālos 

apmeklējumus, vidēji 41 reizi gadā (2011.gadā – 37), 2.bibliotēkas - 12 un Bērnu 

bibliotēkas lietotāju vidējais apmeklējums gadā - 13 reizes. Vidējais apmeklējums 

dienā: CB – 209, 2.bibliotēkā – 93, Bērnu bibliotēkā – 113, interneta vietne – 287.  

RCB kopējais izsniegumu skaits 2012.gadā - 269037 (CB – 132336, Bērnu 

bibliotēkā – 72841, 2.bibliotēkā – 63860). Salīdzinot ar 2011.gadu, kopējais 

bibliotēkas izsniegumu skaits samazinājies par 2%. Vidējais izsniegums uz 1 

bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 32, 2.bibliotēkā – 31, Bērnu bibliotēkā – 

30 vienības. 

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

2012.gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 38 lasītājiem, bet pavisam attālinātās 

grāmatu rezervēšanas pakalpojumam ir pieteikušies 274 klienti. 

Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2012.gadā – kvalitatīvas un 

pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Uzziņu un informācijas darbs tiek 

veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. Sniegto 

uzziņu skaitam ir tendence samazināties. Tas izskaidrojams ar to, ka bibliotēkas 
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lietotāji attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā, īpaši internetā, bet palielinās 

bibliotekāra kā starpnieka loma informācijas atlasē un sagatavošanā. Lai attīstītu 

bibliotēku lietotāju informācijpratību, RCB tiek rīkotas ekskursijas, bibliotekārās 

stundas un individuālās konsultācijas, kuru gaitā tiek apgūtas iemaņas orientēties 

bibliotēkas krājumā, meklēt informāciju elektroniskajā katalogā, internetā, 

elektroniskajās datubāzēs, uzziņu literatūrā. Visās bibliotēkās ir multifunkcionālās 

iekārtas, kas nodrošina kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus.  

2012.gadā RCB pavisam sniegtas uzziņas 10813 uzziņas (2011.gadā-12826), 

no tām CB - 8045 (2011.gadā – 8583). Elektronisko uzziņu skaits 2012.gadā - 6289, 

no tām CB - 4739.  

Centrālajā bibliotēkā ir iespējams izmantot specializēto datortehniku 

vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas. Bērnu bibliotēkā ir uzbūvēta uzbrauktuve, 

kas atvieglo iekļūšanu bibliotēkā gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan māmiņām ar bērnu 

ratiņiem. CB ir izbūvēts invalīdu lifts-pacēlājs, kas nodrošina bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pēc savstarpējās 

vienošanās grāmatu piegādi no CB abonementa uz mājām pensijas vecuma personām 

un personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa (t.i. tiem, kuri paši nav spējīgi 

apmeklēt bibliotēku) nodrošina Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes 

sociālie darbinieki. 

Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā 

iepriekšējos gados, aktīvi izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi. Pārskata 

periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 35 lasītāji. Aktīvākie SBA pakalpojumu 

lietotāji ir Rēzeknes Augstskolas studenti. Pieprasījumu izpildē tiek pielietotas 

mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas meklēšanas un piegādes metodes.  

SBA kārtā saņemtas grāmatas no LNB, RTU ZB un Rēzeknes reģiona pagastu 

bibliotēkām. Izpildīti 62 pieprasījumi no 64, no tiem 22 pieprasījumi izpildīti 

elektronisko dokumentu piegādes veidā. Pieprasījumu sadalījums pa valodām: 

latviešu valodā - 46, krievu valodā - 16. Novadpētnieciska rakstura - 1 pieprasījums. 

Atteikts 2 gadījumos, jo dokuments pieejams tikai LNB lasītavā. Savukārt no 

Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas SBA kārtā izpildīti pavisam 55 pieprasījumi: 1 

Preiļu galvenās bibliotēkas pieprasījums, 2 Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un 52 

Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēku pieprasījumi. 
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Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp RCB un filiālēm. Šādā 

veidā RCB no filiālēm saņēmusi 7 grāmatas, savukārt filiālēm no RCB krājuma tika 

izsniegta 41 grāmata. 

Jau trešo gadu RCB kā patstāvīga struktūrvienība darbojas ārējās apkalpošanas 

punkts (Medicīnas bibliotēka – turpmāk tekstā MB), kas izvietots SIA „Rēzeknes 

Veselības aprūpes centrs” telpās un ir atvērts lietotājiem 12 stundas nedēļā. Tā 

pamatuzdevums ir veikt reģiona medicīnas darbinieku un medicīnas mācību iestāžu 

studentu bibliotekāro apkalpošanu, izmantojot struktūrvienības krājumu un citus 

iespējamos informācijas avotus. MB ir 1 datorizēta lietotāju darba vieta (ar interneta 

pieslēgumu), un lietotāju apkalpošana tiek veikta automatizēti, tāpat kā visās citās CB 

struktūrvienībās. 

2012.gadā MB reģistrēti 180 lietotāji (2011.gadā – 172). Kopējais izsniegums 

2012.gadā – 3884 eksemplāri. Katrs lietotājs ir apmeklējis bibliotēku vidēji 7 reizes, 

vidējais izsniegums vienam lietotājam - 22 eksemplāri.  

2012.gadā MB ir pieaudzis periodikas izsniegums, jo grāmatu ir nepietiekoši 

un studenti mēģina izlīdzēties ar publikācijām žurnālos. Kopskaitā lietotājiem ir 

pieejami 18 žurnālu nosaukumi latviešu un krievu valodā, galvenokārt medicīnas 

nozarē. 2012.gadā MB krājums papildināts ar 13 jaunām grāmatām. 

RCB joprojām aktuāla problēma, kas ietekmē arī bibliotēkas informācijas 

resursu pieejamību, ir lasītāji, kuri laikus nenodod grāmatas. Bibliotēku parādnieki 

tiek informēti pa telefonu, tiek sūtītas rakstveida atgādinājuma vēstules, plaši tiek 

izmantota saziņa pa elektronisko pastu, komunikācija sociālajos portālos. Centrālā 

bibliotēka saziņai ar parādniekiem izmanto Lattelecom pakalpojumu – SMS 

apziņošana, jeb mobilo mārketingu. 2012.gadā šī pakalpojuma ietvaros CB 

parādniekiem nosūtītas 3807 īsziņas. 

2 reizes gadā (Bibliotēku nedēļā un Ziemassvētkos) tradicionāli tiek rīkotas 

akcijas „Atlaide parādniekiem”, kuru laikā aizmāršīgajiem lasītājiem ir iespēja nodot 

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

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

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

2012.gadā akciju piedāvāto iespēju ir izmantojuši 239 Centrālās bibliotēkas lasītāji 

(2011.g. – 108) un 94 – 2.bibliotēkas lasītāji (2011.g. -53). 
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

4.1.Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums Jūsu bibliotēku sistēmā, 
metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu. 

Saskaņā ar Rēzeknes izglītības pārvaldes datiem 2012.gadā Rēzeknes 

vispārizglītojošās skolās kopā reģistrēti 4021 skolēni. 1.-9.klašu grupā - 3067 skolēni, 

bet 10.-12.klasēs - 954 skolēni. 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas mērķauditorija ir bērni līdz 9.klasei, taču to 

izmanto arī vidusskolēni un citi interesanti. Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadu vecumam sniedz arī Centrālā bibliotēka un pilsētas 

2.bibliotēkas bērnu nodaļa. 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas pakalpojumus izmanto pirmsskolas izglītības 

iestāžu (PII) un sākumskolas pedagogi, konsultējoties par bērnu literatūras 

jaunumiem, veidojot ieteicamās literatūras sarakstus, kā arī Rēzeknes Augstskolas 

studenti, apgūstot bērnu literatūras kursu. 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2012.gadā reģistrējušies  2371 lietotāji, 

tajā skaitā līdz 18 gadu vecumam - 1824, 

pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā - 842, 

Centrālajā bibliotēkā –  274. 

Lietotāju kopskaits vecumā līdz 18 gadiem Rēzeknes CB –  2940. 

Tajā skaitā skolas vecuma bērni –   2722. 

Skolas vecuma bērnu bibliotekārais aptvērums - 68 %. 

 

Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkā 2012.gadā -   31764, 

pilsētas 2. bibliotēkas bērnu nodaļā-   7835, 

Centrālās bibliotēkas abonementu un lasītavu bērni apmeklējuši  4381 reizes. 

Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši 43980 reizes. 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā – 13.4. 

 

Izsniegums Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2012.gadā -  72841, 

pilsētas 2. bibliotēkas bērnu nodaļā - 15790. 

CB abonementā bērniem un jauniešiem 

līdz 18 gadu vecumam izsniegtas 2399 grāmatas. 

Kopā izsniegums Rēzeknes bērniem 2012.gadā –   91030. 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā –  30.72. 
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1. tabula Bērnu bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 2010.gads        2011.gads 2012.gads Kopējā dinamika 
(+/-) 

Lietotāju skaits    1953 2277 2371 augoša 

   Apmeklējumu 
skaits 

     29730 32238 31764 mainīga 

Izsniegums      58166 70713 72841 augoša 
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2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājies apmeklējumu skaits, jo bibliotēkas 

telpu remonta laikā lasītāju apkalpošanas darbs notika tikai lasītavā. 

Bērnu bibliotēka sadarbojas ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pilsētas 

skolu bibliotekāru metodisko apvienību (vadītāja V.Mežore), bibliotekāriem, skolu un 

pirmsskolas iestāžu pedagogiem. Bērnu bibliotēka regulāri iepazīstina skolu 

bibliotēkas ar svarīgākajām aktualitātēm, sniedz informāciju par Bērnu žūrijas 

aktivitātēm, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, iepazīstina ar jaunākajām bērnu 

grāmatām un pedagoģisko literatūru. Oktobrī bērnu bibliotēkā tika organizēts kopīgs 

seminārs „Aktualitātes skolu un bērnu bibliotēku darbā” par sadarbību 2012./2013. 

mācību gadā. I.Anspoka informēja par Bērnu Žūrijas darbu mazākumtautību skolās, 

V.Logina - par jaunumiem bērnu literatūrā. Skolu bibliotekāru metodiskās apvienības 

vadītāja V.Mežore un Rēzeknes 1.vidusskolas bibliotekāre V.Mortukāne kā bērnu 

bibliotēkas atbalstītājas piedalījās kursos „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”. 

Kopīgie pasākumi veicina sadarbību starp skolu un bērnu bibliotēkas kolēģiem, ļauj 

pilnveidot bērnu bibliotekāro apkalpošanu mūsu pilsētā. 
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4.2. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras 

krājumu un lasītāju sastāvu. 

Veidojot bērnu bibliotēkas krājumu, cenšamies ievērot dažādu bibliotēkas 

lietotāju vecuma grupu intereses, tomēr galvenā mērķauditorija ir bērni līdz 16 gadu 

vecumam. Vidusskolēniem krājumu komplektē Centrālā bibliotēka. 

1. tabula Bērnu bibliotēkas lasītāju sastāvs 2012. gadā pēc vecumgrupām 

Vecumgrupa 2012. % no kopskaita 

Pirmsskolnieki 158 6.7 

1.-4.kl.  660 27.8 

5.-6.kl.  423 17.9 

7.-9.kl.  444 18.7 

10.-12. kl. 128 5.4 

Pieaugušie 558 23.5 

Kopā  2371  
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 2012.gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā saņemtas 355, bet pilsētas 

2.bibliotēkas bērnu nodaļā 122 grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 

bērniem. Lielākā krājuma daļa papildināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. No 

LNB attīstības fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un Jauniešu Žūrija” 

ietvaros saņemtas 23 grāmatas par 90.57 latiem, bet KKF finansētas 44 grāmatas par 

Ls 228.42. Ienākušas 6 grāmatas un 1 audiovizuāls dokuments saskaņā ar programmu 

„Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē 

nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā”. Bērnu bibliotēka 

pagājušajā gadā dāvinājumā no privātpersonām un organizācijām saņēmusi 252 

grāmatas un 3 audiovizuālus dokumentus. Tajā skaitā Rēzeknes pareizticīgo baznīcas 

draudzes dāvinātas 123 grāmatas. Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka 2012.gadā 
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abonēja 23 žurnālus un 5 laikrakstus latviešu un krievu valodā, Rēzeknes 2. 

bibliotēkas bērnu nodaļai abonēti 4 žurnāli. 

2012.gadā izslēgti 92 eksemplāri nolietotu, 31 eksemplārs lasītāju nozaudēto 

grāmatu. 2012.gada oktobrī notika bibliotēkas krājuma inventarizācija. Norakstīti 24 

eksemplāri inventarizācijā iztrūkstošu grāmatu. 

3. tabula Rēzeknes CB un filiālbibliotēku lasītāju skaits un jaunieguvumi 2012. gadā 

 Lasītāju skaits % no 
kopskaita 

Jaunieguvumi 
par budžeta 
līdzekļiem 

(eks. skaits) 

% no 
jaunieguvumiem 

Centrālā 
bibliotēka 

4057 48.0 613 56.8 

2. bibliotēka 2032 24.0 212 19.6 

Bērnu 

bibliotēka 

2371 28.0 255 23.6 

Kopā CBS 8460  1080  

 
4. tabula Rēzeknes CB un tās filiālbibliotēku krājums uz 01.01.2013. 

CB vai filiāles Jaunieguvumi 2012.g. Krājums kopā 
 Eks. % Eks. % 

Centrālā bibl. 2332 60.7 49199 57.7 
2. bibliotēka 867 22.6 18734 22.0 

Bērnu 

bibliotēka 

640 16.7 17292 20.3 

Kopā 3839  85225  
 

 5. tabula 2012. g. jaunieguvumu tematiskais sadalījums 

 Nozaru literatūra Daiļliteratūra Bērnu literatūra 

Centrālā bibliotēka 1011 1299 22 

2. bibliotēka 293 452 122 

Bērnu bibliotēka 92 193 355 

Kopā CBS 1396 1944 499 

 
2012.gada beigās bērnu bibliotēkas krājumā - 17292 iespiedvienības, tajā 

skaitā 17058 grāmatas, 51 audiovizuāls informācijas nesējs. Kopkrājumu veido 

dokumenti latviešu valodā (60%), krievu valodā (37%), pārējās svešvalodās (3%). 

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju - 7. Krājuma apgrozība - 4. 
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4.3.Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana. 

2012.gadā darbā ar bērniem izpildītas 1722 uzziņas. Rēzeknes pilsētas bērnu 

bibliotēkas darbinieki snieguši 1673, bet 2.bibliotēkas darbinieki – 49 uzziņas. 

2012.gadā darbā ar bērniem veiktas 956 elektroniskās uzziņas, sniegta palīdzība 

meklējot informāciju elektroniskajā katalogā un bibliotēkā pieejamajās datu bāzēs. 

Uzziņu, informācijas darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, 

Rēzeknes CB un valsts citu bibliotēku elektroniskie kopkatalogi, analītikas un 

novadpētniecības datu bāzes, kā arī datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, „LURSOFT 

laikrakstu bibliotēka”. Datubāzes pieejamas lasītavā un abonementā, izmantojot 

esošos VVBIS un 3TD datorus. Liels atbalsts uzziņu izpildē ir brīvpieejas datubāzes, 

e-vārdnīcas: http://latvijas.daba.lv, http://termini.letonika.lv u.c., e-grāmatu datubāzes: 

http://www.ailab.lv/Teksti/, http://lib.ru. Palīdzība informācijas meklēšanā un 

apstrādē tiek sniegta gan skolēniem, gan arī citiem bibliotēkas lietotājiem. Bibliotēkas 

apmeklētājiem 2012.gadā sniegtas 1070 individuālas konsultācijas darbā ar datoru. 

Tradicionālo un elektronisko pakalpojumu popularizēšanu veicam 

individuālajā darbā ar lasītājiem un organizējot bērnu ekskursijas uz bibliotēku. 

Individuālajā darbā ar bērniem un jauniešiem konsultācijas visbiežāk notiek par 

tēmām: grāmatu pasūtīšana un rezervēšana internetā; informācijas meklēšana 

Novadpētniecības datubāzē; informācijas meklēšana datubāzēs Letonika, Rubricon, 

Lursoft laikrakstu bibliotēkā. Jaunākā skolas vecuma bērnu konsultāciju tēmas: kā 

izmantot dažādus bērniem piemērotus interneta resursus, kuru adreses atrodamas 

bibliotēkas mājas lapā; kā izmantot sociālos tīklus; par drošību internetā, tīmekļa 

etiķeti. Pirmsskolas vecuma bērniem mācām datorzinību pamatprasmes. 

2012.gadā bibliotēku apmeklēja 8 skolēnu un 5 pirmsskolas iestāžu audzēkņu 

grupas, kopā 226 bērni un 25 pedagogi. Pilsētas Centrālajā bibliotēkā 5 skolēnu 

ekskursijas (122 dalībnieki), bet 2.bibliotēkā viesojās 7 ekskursiju grupas. 

Skolēni iepazīstināti ar bibliotēkas struktūru, grāmatu izvietojumu plauktos un 

patstāvīgas informācijas meklēšanas iespējām, pārrunātas tēmas: „Kā meklēt 

informāciju bibliotēkā (grāmatu krājumā, periodiskajos izdevumos, internetā)”, „Kā 

strādāt ar uzziņu literatūras izdevumu”, „Kas ir elektroniskais katalogs un kā tajā 

atrast informāciju”, kā arī pārrunas par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un 

drošību internetā. 
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Individuālajā darbā, skaidrojot noteikumus darbā ar datoru, izmantojam 

portāla http://www.draudzigsinternets.lv iespējas. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas 

organizēto semināru „Drošība internetā” apmeklēja 127 skolēni (Rēzeknes Valsts 

Poļu valsts ģimnāzijas 3.klase, 5.klase, 9.klase, Rēzeknes 1.vidusskolas 3., 8.kl.). 

Jūnijā, sākoties vasaras brīvdienām, bērnu bibliotēkas organizētā pasākumā „Esi 

drošs, esi aktīvs vasaras brīvdienās” plašākai bērnu auditorijai par drošību internetā 

stāstīja policijas darbinieces. 

Bibliotēku nedēļā organizējām mini konkursu bibliotēkas apmeklētājiem 

„Meklējam informāciju paši”. Visintensīvāk lietotāju apmācība un konsultēšana 

notiek projektu nedēļu laikā. Skolēni kopā ar bibliotekāriem mācās atrast informācijas 

avotus un visnepieciešamāko informāciju tajos. Plaši tiek izmantots tradicionālais 

uzziņu literatūras krājums: universālie uzziņu izdevumi, enciklopēdijas un vārdnīcas, 

kā arī elektroniskie informācijas avoti. Intensīvi tiek izmantoti kopēšanas, drukāšanas 

un skenēšanas pakalpojumi. Īpaši čakli strādā Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 

skolēni. Šajā skolā tiek pieprasīta dažādu informācijas avotu izmantošana, tādējādi 

bērnos attīstot vispusīgas informācijas meklēšanas prasmes. 

Par bērnu bibliotēkas aktualitātēm un jaunieguvumiem 2012.gadā bijušas 25 

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

Rezekne” un „Vietējā Latgales avīze”. Sagatavotas 32 publikācijas par izstādēm un 

bibliotēkas pasākumiem Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapā 

www.rezeknesbiblioteka.lv. 

4.4.Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un 

vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem 
2012.gadā darbā ar lasītājiem izmantojām netiešās interešu pētniecības 

metodes - novērošanu, individuālas pārrunas par izlasītajām grāmatām un 

interesējošām tēmām. 

Bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa „Bērnu un 

Jauniešu žūrija”. 2012.gadā darbojās 96 eksperti. Tie ir aktīvi lasītāji, kuri paši 

interesējas par jaunajām grāmatām, informē, ko vēlētos, lai bibliotēka iegādātos, kā 

arī lasīšanas iespaidos dalās ar saviem vienaudžiem. 

Bibliotēkā katrai vecumgrupai adresētais krājums izvietots atsevišķās telpās 

(pirmsskolas un 1.-4.klašu abonements, 5.-6.klašu abonements un 7.-9.klašu 

abonements, lasītava), tomēr nevienam netiek liegta iespēja izvēlēties grāmatas arī 

citās zālēs. Vidusskolēnus apkalpo Centrālā un pilsētas 2.bibliotēka, tomēr arī bērnu 
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bibliotēkā pagājušajā gadā kā lietotāji reģistrējušies 128 10.-12.klašu jaunieši. 

Grāmatu izsniegšana un pieņemšana notiek vienā vietā. Šogad pirmsskolas un 

jaunāko klašu abonements, kur bērni ierodas kopā ar pieaugušajiem, pārvietots uz 

lielāko bibliotēkas telpu, tā radot ērtākus apstākļus apmeklētājiem. 

Bērnu bibliotēkā 2012.gadā kā lietotāji reģistrēti 158 pirmsskolas vecuma 

bērni, pilsētas 2.bibliotēkā - 60 pirmsskolnieki. Sistemātiski sadarbojamies ar 

vecākiem, vecvecākiem un pirmsskolas izglītības iestādēm, lai modinātu un uzturētu 

interesi par bibliotēku. Šogad bērnu bibliotēkā ciemojās PII „Varavīksne”, „Bitīte”, 

„Auseklītis”, „Zvaniņš” un Rēzeknes Katoļu bērnudārza grupiņu audzēkņi, 2. 

bibliotēkā: PII „Pasaka” bērni. Veidojot pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu un 

radošu vidi, eksponējam pašu bērnu zīmējumus, organizējam tematiskas grāmatu un 

rotaļlietu izstādes(„Vāģu stāsti”, „Ciku caku, caku, šuju lellei jaku”, „Pūkainie, 

ķepainie, ļipainie”). 

Bērnu grāmatas ir dārgas, tāpēc vecāki aktīvi izmanto iespēju bibliotēkā 

paņemt bilžu grāmatas aplūkošanai un skaļai lasīšanai. Daudzi vecvecāki, gaidot 

ciemos mazbērnus, pierakstās bibliotēkā un paņem lasīšanai grāmatas. Pirmsskolas 

vecuma bērniem patīk grāmatiņas - rotaļlietas ar skaņas efektiem, stāvbildītēm, 

atveramām kabatiņām. Šīs grāmatiņas ātri nolietojas un, diemžēl inventarizācijā 

konstatējām, ka ir visbiežāk zudušas. Sistemātiski papildinām tematiskā plaukta 

„Mana pirmā grāmatiņa” krājumu ar vecumgrupai atbilstošiem izdevumiem tiem 

bibliotēkas apmeklētājiem, kuri apgūst lasītprasmi, bet citus iedrošinātu ātrāk iepazīt 

burtus un sākt lasīt patstāvīgi. 

Jaunākā skolas vecuma bērni (620 bērni) ir visaktīvākā lasītāju grupa un 

biežākie bibliotēkas apmeklētāji. 2012.gadā darbs ar jaunākā skolas vecuma grupām 

notika skolēnu ekskursiju laikā, kad skolotāja vadībā bērni ieradās iepazīt bibliotēkas 

iekārtojumu, uzzināt, kā kļūt par bibliotēkas lietotāju. Rēzeknes Valsts poļu 

ģimnāzijas 2.a, 3.b.klase (32 bērni, skolotāja I.Jonikāne), Rēzeknes 1.vidusskolas 
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1.b.klase (29 bērni, skolotāja I.Rudzīte), Rēzeknes 2.vidusskolas 3.b.klase (25 bērni, 

skolotāja L.Taškāne), Rēzeknes 5.vidusskolas vasaras nometnes dalībnieki (27 bērni, 

skolotāja R.Lopsa). 

  

 

Bērni piedalījās pārrunās par tēmām - 

„Grāmatas sensenos laikos”, „Kā saudzēt 

grāmatu”, ,,Internets.Tā nav spēle”u.c.. 

Noklausījās grāmatu apskatus: „Draugu 

dāvana” (par Rēzeknes pareizticīgo 

baznīcas dāvinātajām grāmatām), „Ieklausies 

skaņās”, „Daba un dzīvnieki – 

enciklopēdijās un skaņu grāmatās”. 

Šīs vecumgrupas bērnu visvairāk 

pieprasītās grāmatas bija E.Celleres grāmata 

„Kima var būt stipra”, E.Gulbes „Koko un 

Riko” un A.Kasalisas „Skaistākās pasakas princesēm”. Patīk lasīt stāstus par bērniem, 

dzīvniekiem un, protams, pasakas. Ļoti svarīgas ilustrācijas. Jaunākā skolas vecuma 

bērni vasaras brīvdienās skolotāju mudināti ierodas bibliotēkā ar ieteicamās literatūras 

sarakstiem un cenšas tās izlasīt. Vērojam, ka vecāku attieksme ir dažāda. Vieni 

uzskata, ka lasīšana ir brīnišķīgs un noderīgs brīvā laika pavadīšanas veids, citi atklāti 

demonstrē nepatiku pret skolas „spaidu darbiem” vasarā, bet tomēr liek bērniem tos 

izpildīt. Vasara ir bibliotēkā visaktīvākais darba laiks, kad veidojas rindas, trūkst 

nepieciešamo grāmatu eksemplāru un jāpiedāvā bērniem nepiemēroti izdevumi, kur 

teksts iespiests maziem burtiņiem. Bērniem patīk darboties lasītavas spēļu stūrītī, kur 
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kopā ar draugiem var spēlēties un aplūkot grāmatas - rotaļlietas. Tā ir arī iemīļota 

vieta, kur bariņā pētīt enciklopēdijas. 

Pusaudži un jaunieši vēlas lasīt šausmu stāstus, jauniešu bestsellerus un 

populāru autoru jaunākās 

grāmatas. 5.-7.klašu 

skolēniem šogad 

populārākie bija 

U.Poznanski „Erebos”, 

Dž.Kinnija „Grega 

dienasgrāmatas” 

turpinājumi, U.Starka „Mans draugs Pērsijs Bufalo Bils un es”. No oriģinālliteratūras 

– V.Rūmnieka „Atnācēji”. 8.-9. klašu skolēniem, īpaši meitenēm vispopulārākie ir 

romantiski romāni par attiecībām un, vēlams, ar mistikas piedevu (S.Meieres, 

S.Kolinsas, arī L.Dreižes romāni). 

2012.gadā īpašu atzinību guva grāmatu izstādes „Tumsas nama noskaņās”, 

„Baisie stāsti”, „Romantiski romāni meitenēm”. Pusaudži labprāt vēlētos savrupu 

stūrīti, kur pabūt kopā ar draugiem, tomēr pagaidām tāda nav. 

Pusaudži lasītavā pārsvarā pavada savu brīvo laiku, apmeklējot dažādus 

sociālos un izklaides portālus, piemēram, draugiem.lv, odnoklassniki.ru, facebook.lv, 

oho.lv, inbox.lv, youtube.com, runescape.com, spēlējot spēles. Internetā klausās 

iemīļotu grupu mūzikas ierakstus, pat pēta modernākos deju soļus utml. Tiek 

izmantota arī iespēja skatīties latviešu filmas www.filmas.lv. Liela problēma ir 

regulāri lūztošās „austiņas”, kuras neiztur apmeklētāju pāri plūstošo enerģiju. 

Bibliotēku nedēļā „Bērnu un jauniešu žūrijas” dalībniece M.Mihailova 

piedalījās akcijā „Atved draugu – te ir interesanti”. Marija savus draugus no Rēzeknes 

2.vidusskolas 6.klases veda ekskursijā pa bibliotēkas telpām, iepazīstināja ar 

bibliotēkas piedāvātajām iespējām, grāmatu krājumu, ieteica un reklamēja 

interesantākās grāmatas. Meitenes piedalījās dāvināto grāmatu izstādes iekārtošanā. 

Marija un viņas draudzenes atzina, ka lasīt ir stilīgi un bibliotēka ir tā vieta, kur var 

interesanti un saturīgi pavadīt laiku. http://ejuz.lv/lrk5z 
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2012.gadā ekskursijā bērnu bibliotēkā bija ieradušies Logopēdiskās 

internātskolas 6.klases skolēni (skolotāja A.Sidarāne), lai iepazītos ar bibliotēku un 

uzzinātu, kā darbojas Bērnu un Jauniešu žūrija. UNESCO nedēļas ietvaros (12.-

19.10.2012.) Centrālo bibliotēku apmeklēja Rēzeknes 5.vidusskolas 7.klase. 

2012.gadā UNESCO nedēļa veltīta programmas „Pasaules atmiņa” 20.gadadienai un 

40.gadadienai, kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma 

aizsardzību. Iepazīstoties ar bibliotēku un tās pakalpojumiem, skolēni varēja apskatīt 

arī UNESCO nedēļai veltītu izstādi un novadpētniecības literatūras krājumu, kur 

glabājas atmiņas par dzimtās pilsētas vēsturi http://ejuz.lv/5l1q1. 

 

 

Centrālās bibliotēkas ESIP Rēzeknes 5.vidusskolas 6.klases skolēni (23 dalībnieki) 

piedalījās interaktīvā spēlē par Eiropas Savienību „40 minūtēs apkārt Eiropai”. Bērnu 

bibliotēkā šai vecumgrupai adresēts tematisks pasākums “Esi drošs, esi aktīvs vasaras 

brīvdienās”, konkurss „Mans mājdzīvnieks – pats jautrākais!”, bibliotēku nedēļā mini 

konkurss „Meklē informāciju pats”. 

Darbā ar vidusskolēniem vislielāko ieguldījumu devusi Centrālā bibliotēka 

gan komplektējot mērķauditorijas pieprasījumam atbilstošu krājumu, gan informācijas 

prasmju pilnveidošanā. 2012.gadā jauniešu mērķauditorijai veltīti 3 semināri (kopējais 

apmeklējums - 197), 5 tematiski pasākumi (kopējais apmeklējums – 97), 5 ekskursijas 

(kopējais apmeklējums 122). Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts 

aģentūras Rēzeknes filiāli organizēts EURES seminārs „Jaunieti zini, ko vēlies! Tavas 

iespējas Latvijā un citviet Eiropā!” par darba un brīvprātīgo darba iespējām ārzemēs, 

Latvijā un Rēzeknē (31 apmeklētājs), seminārs „ES izglītības iespējas Rēzeknes 
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vidusskolēniem” kuru apmeklēja 39 Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes 

5.vidusskolas vecāko klašu skolēni. 

Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar jauniešu centru „JACis” 2012.gadā notika 

vairāki tematiski pasākumi: tematiska pēcpusdiena, veltīta ziedu tēmai ar plašu 

grāmatu izstādi un praktiskām aktivitātēm „Plaukst pavasara ziedi”(28 dalībnieki) 

tp://ejuz.lv/ga0vb, tikšanās ar jaunajiem Rēzeknes dzejniekiem „Mīļākās dzejas 

rindas”(15 jaunieši); tematiska nodarbība ”Jaunieši lasa bērniem”, kurā jauniešu 

centra ”JACis” aktīvisti pirmsskolas vecuma bērniem lasīja grāmatas (21 dalībnieks). 

Gada nogalē Centrālās bibliotēkas speciāliste M.Šeršņova jauniešu centrā 

dalījās savos ceļojuma iespaidos „Izraēlas ceļojuma stāsti” (10 dalībnieki), bet 

Centrālajā bibliotēkā notika jauniešu atvērtā centra „JACis” realizētā jaunatnes 

iniciatīvu projekta darbu izstāde ”Radošais lidojums!”, kurā bibliotēkas apmeklētāji 

varēja aplūkot centra dalībnieku radītos rokdarbus. 

Kopš pie bibliotēkas ieejas uzbūvēta uzbrauktuve, pie mums ērti ierasties 

māmiņām ar bērnu ratiņiem, jo ģimene kopā var pabūt bibliotēkā. Kamēr bērni aplūko 

grāmatas, vecāki var iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem vai izmantot 

internetu. Bibliotēku kopā ar vecākiem apmeklē arī bērni ar dažāda rakstura veselības 

problēmām. Katram no tiem nepieciešams neuzkrītošs, individuāls atbalsts, sapratne 

un spēja radīt draudzīgu atmosfēru, lai bibliotēka kļūtu par patīkamu uzturēšanās 

vietu. 

4.5.Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums. 

Bērnu bibliotēka sadarbojas ar 9 Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu skolēniem, pedagogiem un bibliotekāriem, 

pirmsskolas izglītības iestāžu „Auseklītis”, „Bitīte”, „Varavīksne”, 

„Zvaniņš” un Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un vecākiem. 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. 

Ilgstoša un sekmīga ir bibliotēkas un Rēzeknes Skolēnu Interešu centra, tagad 

Austrumlatgales radošo pakalpojumu centra, vizuālās mākslas pulciņa sadarbība 

(skolotājas J.Antonova, J.Dudukalova). Dzejas dienās kopā ar skolotāju M.Sulojevu 

organizējām tematisko pasākumu „Par dzeju un grāmatām”. 2012.gadā bibliotēkas 
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apmeklētājus iepriecināja divas Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu 

(skolotāja A.Andrejeva) darbu izstādes „Darbi tušā un papīrā”, „Ziemas prieki”. 

Šogad bērnu bibliotēka uzsāka sadarbību ar Makašānu amatu vidusskolas 

pedagoģēm L.Teilāni-Batņu un I.Šulbergu, kuru audzēkņi ir mūsu bibliotēkas klienti. 

Šajā skolā bērni aktīvi apgūst dažādas rokdarbu, koka darbu tehnikas. Skaistie 

darinājumi varētu rosināt citos bērnos interesi par daiļradi, tāpēc bērnu bibliotēkā 

veidojām šo darbu izstādes: „Idejas radošiem darbiem”, „Glezniņas”, „Šķīvju 

pārvērtības”, bet Ziemassvētku laikā bibliotēku rotāja Makašānu skolēnu darinātie 

puzuri un „Ziemassvētku saulītes”. Pašu rokām gatavot Ziemassvētku apsveikumu 

kartītes iedvesmoja brīnišķīgie Poļu ģimnāzijas 3.b klases (skolotāja I.Jonikāne) 

audzēkņu darbi izstādē „Šo kluso Ziemassvētku prieku tev dāvinu no visas sirds”. 

Pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā īpaši interesantas bijušas S.Ločmeles radošo 

darbu izstādes „Fantāzijas lelles” un Dzīvnieku aizsardzības dienai veltītā darbu 

izstāde „Astes. Ķepas. Niķi un stiķi”. 

2012.gadā, lai veicinātu pusaudžu zināšanas par dažādiem drošības jautājumiem, 

turpinājām sadarbību ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa 

Kārtības policijas darbiniekiem. Rēzeknes bērnu patversmes skolotāja S.Judina atveda 

savus audzēkņus ekskursijā, lai bērni no nelabvēlīgām ģimenēm paši turpmāk zinātu 

ceļu uz bibliotēku. 

Protams, visciešākā sadarbība ir ar citām pašvaldības kultūras iestādēm - 

Rēzeknes pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes Domes Kultūras pārvaldi (direktore 

I.Jaudzema), Kultūras namu, Rēzeknes Izglītības pārvaldes skolu bibliotekāru 

metodisko apvienību (vadītāja V.Mežore), kā arī preses izdevumiem - laikrakstiem 

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

avīze” (S.Svikša). 2012.gadā Rēzeknes pareizticīgo baznīcas draudze (organizatore 

M.Teplova) rīkoja labdarības tirdziņu un par iegūtajiem līdzekļiem dāvināja 

bibliotēkai 123 bērnu grāmatas, tā papildinot krājumu krievu valodā. 

Sadarbības rezultātā paplašinās par bibliotēkas pakalpojumiem informēto 

iedzīvotāju loks, pieaug bibliotēkas publicitāte, draugu un lasītāju skaits. Uzklausot 

sadarbības partneru ierosinājumus, rodas jaunas idejas, kā uzlabot mūsu darbu. 

4.6 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka jau 

vienpadsmito gadu piedalās LNB Bērnu literatūras 

centra izstrādātā un VKKF finansētā lasīšanas 
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veicināšanas programmā - ,,Bērnu un Jauniešu žūrija”. 2011.gadā čaklākās lasīšanas 

maratona dalībnieces bija Rēzeknes 1.vidusskolas 8.klases skolniece E.Zeltiņa, 

Verēmu pamatskolas 8.klases skolniece G.Kūkoja un Rēzeknes 5.vidusskolas 4.klases 

skolniece I.Germova. Ieva un Ginta pārstāvēja bibliotēku Lielajos lasīšanas svētkos 

Rīgā 2012.gada pavasarī. 

2012.gadā programmā iesaistījušies 96 bērni. Viskuplākais dalībnieku skaits 

5.-7.klašu grupā - 30. Šogad pirmo reizi darbojās „Vecāku žūrija”, mūsu bibliotēkā 

pieteicās 6 dalībnieki. Rudenī, lai nodrošinātu Bērnu žūrijas raitāku darbu, līdz žūrijas 

darba beigām bērnu bibliotēkai tika nodoti eksemplāri no Centrālās un pilsētas 

2.bibliotēkas krājuma. Tradicionāli Rēzeknes pilsētas Dome žūrijas dalībniekus 

apbalvo ar saldumu balvām, ko pasniedz pilsētas Lielās Ziemassvētku egles 

iedegšanas svētkos. Joprojām uzskatām, ka Bērnu un Jauniešu žūrija ir 

visveiksmīgākais lasīšanas veicināšanas pasākums. 

Sadarbībā ar PII „Zvaniņš” skolotāju A.Ratniku organizējām tematisku rīta 

stundu „Kopā ar Lieldienu zaķi”. Bibliotekāres viesojās sagatavošanas grupiņā 

„Saulīte”. Atraktīvais zaķis, kura lomā iejutās I.Kuzņecova, pastāstīja bērniem par 

Lieldienu ieražām, uzdeva mīklas un skandēja latviešu tautasdziesmas. Bērni aplūkoja 

grāmatas, dalījās iespaidos par pavasara saulgriežu svinēšanu savās mājās, par 

tradīcijām, kuras tiek ievērotas ģimenē, par olu krāsošanu un, protams, arī par 

šūpošanos. Kopā ar Lieldienu zaķi un bibliotekāri Dz.Germovu bērni aktīvi darbojās 

radošajā olu krāsošanas darbnīcā, kur katrs bērns izdekorēja olu – krāšņu dāvanu 

bibliotēkai. Bērnu darbiņus varēja aplūkot izstādē par Lieldienām „Sagādā prieku sev 

un citiem” http://ejuz.lv/saugf 

2012.gada 19.septembrī Rēzeknes bērnu 

bibliotēkas darbinieces I.Kuzņecova un Dz.Germova 

viesojās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā 
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„Zeimuļs”, lai tematiskā pēcpusdienā „Par dzeju un grāmatām” iepazīstinātu skolēnus 

ar jaunākajiem bērnu dzejoļu krājumiem un veicinātu interesi par dzeju un 

bibliotekāra profesiju. Pasākuma laikā bibliotekāres iepazīstināja ar „Mazo dzejolīšu 

grozā” līdzpaņemtajām grāmatām, īpaši akcentējot novadnieces L.Apšenieces 

devumu bērnu dzejā. Skolēni uzzināja vairāk par Bērnu bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem un bibliotekāra darbu. Skolēni uzskata, ka bibliotekāriem 

nepieciešama izturība, pacietība, veiksme, radošais gars un daudz jaunu ideju. 

Pasākuma dalībnieki ar interesi iesaistījās diskusijās par dzeju, grāmatām un lasīšanu. 

Septembris ir dzejas 

mēnesis, tādēļ šajā kopā 

sanākšanas reizē bērni 

rakstīja veltījumus 

bibliotēkai liriskā formā. 

Pasākuma turpinājumā 

dzejoļi tika sacerēti kopīgi. Noslēgumā visi Skolēnu interešu centra direktores 

vietnieces M.Sulojevas pavadībā devās ekskursijā, lai iepazītos ar neparasto ēku, tās 

īpatnējo kabinetu izkārtojumu un centra piedāvātajām daudzveidīgajām iespējām 

skolēnu interešu izglītībā. http://ejuz.lv/flh8e 

Ziemeļu bibliotēku nedēļas Rītausmas stundā bibliotēkā 

viesojās Katoļu PII grupiņa „Incīši” kopā ar skolotājām A.Dakuli 

un O.Trūpu. Lai veicinātu interesi par skaļo lasīšanu un 

grāmatām, bērnu bibliotēka piedalās starptautiskajā kultūras 

projektā ”Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”. 2012. gada Rītausmas 

stundu svinējām bibliotēkā kopā ar Katoļu PII „Incīšu” grupiņu 

(skolotājas A.Dakule un O.Trūpa) un lasījām T.Egnera grāmatas 

„Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā” 11.nodaļu. 

Katram dalībniekam 

bibliotekāres dāvināja peļu 

kārumiņus - saldumus un 

aicināja kļūt par lasītājiem 

bibliotēkā. Ziemeļu 

bibliotēkas nedēļas lasījumi 

kļuvuši par tradicionālu 

novembra pasākumu, kurš sagādā prieku visiem to dalībniekiem. 
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Katrs pasākums tiek organizēts cerībā, ka mērķauditorijai patiks. Ar 

pirmsskolniekiem strādājot ļoti nepieciešama mīlestība pret bērniem un atvērta sirds, 

stāstot ko jauku un interesantu, mazie labprāt klausās un darbojas līdzi. Krietni grūtāk 

organizēt pasākumu pusaudžiem. Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2012.gadā tika 

organizēti pasākumi, kuru mērķauditorija bija pusaudži un kurus pašas darbinieces 

atzīst par veiksmīgiem. 

Sākoties vasaras brīvdienām, kad bērni dienā ilgstoši ir bez vecāku 

uzraudzības, bērnu bibliotēkas bibliotekāri (atbildīgā 5.-6. klašu abonementa vadītāja 

Dz.Germova) sadarbībā ar Valsts policijas Rēzeknes nodaļas Kārtības policijas 

darbiniekiem organizēja tematisku pasākumu skolēniem “Esi drošs, esi aktīvs vasaras 

brīvdienās” http://ejuz.lv/gk962. 

Pie mums atkal ciemojās policijas tēli Runcis Rūdis un Bebrs Bruno, lai 

atgādinātu par drošību ikdienā: mājās, uz ielas, virtuālajā pasaulē. Bērnu bibliotēka 

uzaicināja piedalīties Rēzeknes 1.vidusskolas vasaras nometnes „Skaņburdienas-9” 

(skolotājas R.Skribinska un A.Strapcāne) skolēnus, pievienojās ieinteresētie parka 

apmeklētāji (kopā 70 dalībnieku). Izspēlējot lomu spēles, inspektori K.Zīmele, 

S.Rastopčina un A.Gaisiņš bērniem saprotamā valodā atklāja tipiskākās situācijas, 

kurās draud briesmas, un pastāstīja, kā tādos gadījumos rīkoties. .Bērni bija zinoši, 

paši labprāt iesaistījās diskusijās par drošību, atbildēja uz jautājumiem un piedalījās 

dažādās radošās aktivitātēs – ar krītiņiem uz asfalta zīmēja savus iemīļotos policijas 

tēlus runci Rūdi un bebru Bruno, rakstīja novēlējumus citiem, kā arī spēlēja dažādās 

spēles un rotaļas. 

Noslēgumā bērnus priecēja Rēzeknes 5.vidusskolas mūsdienu deju grupas 

„Hip-hop” (skolotāja L.Merņaka) sniegums. Skanot mūzikai, hip-hop deju soļus 

varēja izmēģināt visi pasākuma viesi. Policijas pārstāvji pasākuma dalībniekiem 

uzdāvināja pamācošus bukletus, atstarotājus un pildspalvas, pasniedza saldās balvas 
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un koši zilus balonus. Ar domu, lai vasara būtu droša un radošām aktivitātēm bagāta, 

gaisā tika palaisti spilgti zili baloni. 

No septembra sākuma līdz 15.oktobrim Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika 

grāmatu izstāde un konkurss „Mans mājdzīvnieks – pats jautrākais!”, kura laikā bērni 

bija aicināti nest vai sūtīt uz bibliotēku sava mīļdzīvnieciņa jautrāko fotogrāfiju, klāt 

pievienojot stāstiņu par to, kāds ir mīluļa raksturs, jautrākie nedarbi, cik viņš ir vecs, 

kā viņu sauc utt. Bērni bija ļoti ieinteresēti un konkursā piedalījās labprāt. Savus 

darbus iesūtīja Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes logopēdiskās 

internātpamatskolas , Rēzeknes 2.vidusskolas audzēkņi un pat PII „Zvaniņš” 

audzēkņi. Mājdzīvnieks bieži vien ir draugs daudzās dzīves situācijās – tas var būt gan 

mierinātājs, gan uzticams palīgs, gan jautrs sabiedrotais. Nav nekāds brīnums, ka 

bērni savus mīluļus uzskata par labākajiem draugiem, zīmē viņus, fotografē, filmē un 

raksta stāstiņus par tiem. Tika saņemtas daudzas fotogrāfijas un stāstiņi. 

   

Konkursam iesūtītie darbi bija aplūkojami izstādē bibliotēkā, interesantākie 

ieskenēti un publicēti bibliotēkas mājas lapā http://ejuz.lv/ybwya.Visi konkursa 

dalībnieki saņēma interesantu balvu – iespēju rudens brīvdienās kopā ar konkursa 

organizatori bibliotekāri Dz.Germovu bez maksas apmeklēt Rēzeknes 2.vidusskolas 

akvaterāriju, ko daudzi arī izmantoja. Skolotāja S.Dubovska bērnus iepazīstināja ar 

akvaterārija iemītniekiem – čūskām, bruņurupučiem, ķirzakām, zivtiņām, 

papagaiļiem, žurkām, pērtiķi un citiem pašmāju un eksotiskajiem dzīvniekiem. Tā bija 

lieliska iespēja uzzināt par dzīvniekiem daudz interesanta un pat tos samīļot. 

Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā 2012.gadā organizēti 7 tematiski 

pasākumi, tajā skaitā „Vinnija pūka meklējumos”(5.vidusskolas 5.klase, skolotāja 

I.Buldure) http://ejuz.lv/udeti, „Rīts ar enciklopēdijām” (Nautrēnu vidusskolas 

6.klase, skolotāja A.Mūrniece). 
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Februārī Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēkas bibliotekāre Z.Ruskule ciemojās PII 

„Pasaka” ar I.Abedi grāmatas „Alberta meklē mīlestību” lasījumu, un kopā ar 

sagatavošanas grupiņas bērniem meklēja Albertas mīlestību. Pirms stāsta izlasīšanas 

bibliotekāre ar bērniem runāja par mīlestību uz mammu un tēti, brāļiem un māsām, kā 

arī par to, kā tad mīlestību izrāda vecāki savā starpā un par to, kā mīlestību izrāda paši 

mazie. Tad bērni klausījās stāstu par Albertas mīlestību un pārrunāja to. Bērni kopā ar 

skolotāju I.Macijevsku veidoja skaistus un interesantus darbus mīlestības dienai, 

kurus varēja apskatīt bibliotēkā. Par skolotāju interesantajām idejām un skaistajiem 

bērnu darbiem priecājās visi bibliotēkas apmeklētāji http://ejuz.lv/qg4do.  

Par aktualitātēm bērnu bibliotēkā 2012.gadā bija 23 publikācijas presē un 32 

publikācijas bibliotēkas mājaslapā. Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei, lasītāju 

daudzpusīgu interešu 

veidošanai organizētas 116 

literatūras izstādes, 8 bērnu 

radošo darbu izstādes, 7 

tematiski pasākumi, kā arī 

pārrunas un grāmatu apskati 

skolēnu ekskursiju laikā. 

Pilsētas 2.bibliotēkā notikušas 35 literatūras izstādes. Izstāžu tematika ir daudzpusīga. 

Valsts un novada ievērojamiem notikumiem veltītajās izstādēs cenšamies bērnus un 

jauniešus iepazīstināt ar Latvijas vēsturi un kultūru, audzināt lepnumu par savu valsti 

un tās ļaudīm. Mazos pilsētniekus iepazīstinām ar dzimto dabu un tās norisēm, 

veidojot izstādes par dabu un dzīvniekiem. Vēlmi saskatīt skaisto un radīt to pašiem 

veicina radošo darbu izstādes un izstādes, kas iepazīstina ar grāmatām par dažādiem 

vaļaspriekiem. 
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Bibliotēkā organizētās izstādes tiek fotografētas un 

informācija publicēta CB mājas lapā sadaļā 

„Afiša” (http://ejuz.lv/fg2rr). 

4.7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības 

vērtējums specializācijā. 

2012.gadā Rēzeknes pilsētas bērnu 

bibliotēkas darbinieces apmeklējušas sekojošus  

tālākizglītības pasākumus: 

I. Anspoka    KIS kursi „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” 

BLC seminārs „Bērnu un Jauniešu žūrija 2012 – 

mazākumtautību skolās” 

Dz. Germova   KIS kursi „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” 

UNESCO seminārs „Pasaules atmiņa” 

I. Kuzņecova   KIS kursi „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”  

V. Logina    KIS kursi „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” 

T. Mihailova   KIS kursi „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” 

V.Logina, I.Anspoka  Bērnu bibliotēkas un Rēzeknes pilsētas izglītības 

pārvaldes organizētais seminārs „Aktualitātes skolu un bērnu bibliotēku darbā”. 

Visas Bērnu bibliotēkas darbinieces papildinājušas zināšanas Centrālās 

bibliotēkas organizētajos semināros (lekcijas „LURSOFFT izmantošanas iespējas”, 

Valsts Izglītības Attīstības aģentūras speciālistu lekcija „NIID datu bāze. Uzziņu 

resurss Profesiju Pasaule”, lekcija „LNB: Digitālā bibliotēka” u.c.), kā arī piedalījušās 

Rēzeknes Kultūras pārvaldes organizētajā ekskursijā pa Lietuvas ievērojamām 

vietām, apmeklējušas Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru un Rēzeknes 

Kultūrvēstures muzeju, iepazinušās ar šo iestāžu piedāvātajām kultūras un izglītības 

programmām. Tālākizglītība specializācijā vērtējama kā pietiekoša. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas 

ceļi. 
2012.gadā daļā bibliotēkas telpu veikts kosmētiskais remonts. Izremontētas 1.-

4., 5.-6., 7.-9. klašu abonementu telpas. Arī pārējām bibliotēkas telpām nepieciešams 

kosmētiskais remonts, logu un durvju nomaiņa, tomēr to risināšana atkarīga no 

budžeta iespējām. Nepieciešama lielāka lasītava. Tā kā 2013.gadā plānota Rēzeknes 

dzimtsarakstu nodaļas pārcelšana uz jaunu ēku, ceram atgūt agrāko lasītavas telpu. 

2012.gadā par 151,70 latiem iegādātas jaunas galda spēles. Tās labprāt izmanto 
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pirmsskolas vecuma bērni un lasītavas apmeklētāji, gaidot savu kārtu pie datoriem, 

tomēr telpa ir pārāk maza, lai visi justos ērti. Lasītavu apmeklē arī bērni, kuri 

bibliotēkā interesējas tikai par iespēju spēlēt spēles internetā, bet pievērsties citiem 

bibliotēkas piedāvātajiem informācijas avotiem nav vēlmes. Bibliotēkas mājas lapā 

piedāvājam izglītojošās interneta saites, lai pavadot laiku pie datora, bērni izglītotos. 

http://ejuz.lv/liveq 

Aktīvie lasītāji vēlētos vairāk jaunu grāmatu. Finansiālo iespēju robežās, visas 

problēmas tiek risinātas. 

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

          Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietne 

www.rezeknesbiblioteka.lv izveidota 2008.gadā un tajā pieejama plaša un vispusīga 

informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem. 2012.gadā aktīvi turpināta 

2011.gada nogalē uzsāktā tīmekļa vietnes bilingvalizācija, nodrošinot informācijas 

pieejamību arī krievu valodā.  

          2012.gadā katru dienu tika veikts bibliotēkas interneta vietņu 

www.rezeknesbiblioteka.lv un http://rus.rezeknesbiblioteka.lv/ satura vadības darbs:  

• publicēšanai sagatavoti, pielāgoti, rediģēti un publicēti 234 jauni ziņu sižeti ar 

ilustratīvajiem materiāliem (tajā skaitā 175 par Rēzeknes pilsētas Centrālo 

bibliotēku, 14 – par filiālbibliotēkām, 4 – par reģiona bibliotēkām, 32 – sadaļā 

Skaiti latgaliski), apjomīgāko daļu no tiem veido Rēzeknes pilsētas Centrālajā 

bibliotēkā apskatāmo izstāžu apskati (100) un grāmatu apskati (40); 

• publicēšanai sagatavoti un publicēti 24 jaunieguvumu saraksti; 

• sagatavota un publicēta 1 virtuālā izstāde; 

• bibliotēku izstāžu afiša papildināta ar 122 fotogrāfijām. 

2012.gadā bibliotēkas interneta vietnē tika publicēts detalizēts digitālais 

materiāls par Rēzeknes 2.bibliotēkas vēsturi „Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka. 1965 – 

2010”, kurš ietver gan tekstuālo informāciju, gan bagātīgu fotogrāfiju klāstu. 

Visu gadu interneta vietnēs regulāri pēc nepieciešamības tika atjaunota un 

papildināta pastāvīgā informācija – bibliotēku statistikas dati, darba laiki, 

kontaktinformācija u. c. Veikta interneta vietņu satura pārbaude, hipersaišu darbības 

testēšana un bojāto saišu labošana. 

 Tika turpināts darbs pie Interneta resursu sadaļas klāsta un Elektroniskā 

grāmatu plaukta papildināšanas. 
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 Izveidoti un bibliotēkas interneta vietnēs publicēti vienotie reģiona 

bibliotēkās 2012.gadā abonētās periodikas saraksti, izveidotas jaunas Periodikas 

apakšsadaļas: Medicīnas bibliotēkas periodika, 2.bibliotēkas periodika, Bērnu 

bibliotēkas periodika, kā arī izveidotas jaunas sadaļas: E-pakalpojumi,  Fotoziņas, 

radīts cits vietnes nosaukuma lauka un sadaļas Bērniem vizuālais risinājums, sadaļa 

Bērniem saturiski papildināta. 

 2012.gadā interneta vietnē tika turpināts iknedēļas minikonkurss (katru 

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

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

konkursa uzvarētāji saņem vai nu bibliotēkā, vai nu pa pastu). 

Ik dienu gada garumā bibliotēkas interneta vietnē tika nomainīts dienas citāts. 

Tika izstrādāti interneta vietnei nepieciešamie reklāmas banneri. 

 2012.gadā tika aktīvi menedžēts bibliotēkas profils sociālajā tīklā 

Draugiem.lv, kā arī turpināta bibliotēkas Twitter konta vadība, izstrādāts jauns dizains 

bibliotēkas lapai Draugiem.lv un Twitter kontam. Draugiem.lv lietotāji labprāt 

izmantojuši iespēju pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas Draugiem.lv 

profila starpniecību, kā arī sazinājušies ar bibliotēku citos jautājumos. 

 2012.gadā bibliotēkas virtuālo apmeklējumu kopskaits turpinājis augt. 

Uzskaitīti 104970 unikālie bibliotēkas mājas lapas apmeklētāji (2011.gadā – 97394), 

e-katalogu 2012.gadā apmeklējuši 32451 unikālie apmeklētāji (2011.gadā – 41732), 

RCB profilu Draugiem.lv apmeklējuši 1972 unikālie apmeklētāji (2011.gadā – 1178). 

         Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā. Tajā 

ietverta informāciju par 56 reģiona bibliotēku (publisko un mācību iestāžu) 

krājumiem. 17 reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām, kuras strādā ar BIIS 

ALISE-i un 17 reģiona mācību iestāžu bibliotēkām, kuras strādā ar Skolu ALISI, kā 

arī Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku darba speciālistei ir tiesības tieši 

piedalīties kopkataloga veidošanā. Izvērtējot bibliotēku darbinieku profesionālo 

sagatavotību un iespējas iesaistīties kopkataloga veidošanas procesā, Rēzeknes 

pilsētas CB katrai bibliotēkai noteikusi tai veicamo funkciju un tiesību apjomu. 3 

bibliotēkām (Viļānu, Audriņu un Maltas) ir tiesības pašām veidot jaunus 

bibliogrāfiskos aprakstus. Pārējo bibliotēku tiesības aprobežojas ar eksemplāru ziņu 

pievienošanu jau esošiem bibliogrāfiskiem aprakstiem. Ja ir nepieciešami jauni 

bibliogrāfiskie apraksti, to izveidei šīs bibliotēkas RCB Komplektēšanas un apstrādes 

nodaļai iesniedz attiecīgo grāmatu sarakstus. Iesniegtās bibliotēku krājumu 
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informācijas atspoguļošanas termiņš kopkatalogā – 3-5 darba dienas (atkarībā no 

ievadāmās informācijas apjoma).  

Elektroniskajā katalogā iekļauto ierakstu skaits 2012.gada beigās – 83299 

(2011.gadā - 72575).  

            Bez tam RCB interneta vietnes sadaļā „Elektroniskais katalogs” tiešsaistē 

pieejamas šādas pašu veidotās datu bāzes: Analītika, Novadpētniecība. Sadaļā 

„Depozitārijs” tiek uzturēts RCB depozitārijā pieejamo grāmatu saraksts (Excel 

formātā). Iekļauto ierakstu skaits RCB veidotajās datu bāzēs 2012.gada beigās: 

analītikas datu bāzē – 61077 (2011.gadā – 60121), novadpētniecības materiālu datu 

bāzē – 49111 (2011.gadā – 43776), depozitārijā pieejamo grāmatu sarakstā – 5939 

(2011.gadā – 5821).     

           CB un filiālbibliotēkās pieejamas tiešsaistes datu bāzes Letonika un LURSOFT 

laikrakstu bibliotēka (bezmaksas piekļuvi šīm datu bāzēm nodrošina VA „Kultūras 

informācijas sistēmas”), kā arī RCB abonētās datu bāzes RUBRICON, pasakas.net. 

Centrālajā bibliotēkā bez tam pieejamas vēl arī datu bāze Nozare.lv un LURSOFT 

datubāzes, ko RCB abonē par saviem līdzekļiem. RCB ārējās apkalpošanas punktā 

(Medicīnas bibliotēkā) lietotājiem ir nodrošināta iespēja tiešsaistē izmantot RSU 

bibliotēkas resursus. 

         RCB krājumā ir 192 nosaukumu CD/DVD („1905.-1906.gadi Latgalē”, 

„Drywa”, „Gaisma”, „Latgolas Words”, „Latgales Ziņas”, „Latvija 16.-18.g.s. 

kartēs”, „LNB plakātu kolekcija”, „Elektroniskais Latvijas atlants”, „Encyclopedia 

Britannica”, „Encarta encyclopedia”, „Мир вокруг нас” u.c.).  

         RCB lietotāju rīcībā ir 26 datori ar interneta pieslēgumu (Centrālajā bibliotēkā - 

14, 2.bibliotēkā – 5, Bērnu bibliotēkā – 7), visās bibliotēkās nodrošināta iespēja 

izmantot bezvadu internetu. Darbiniekiem ir izveidotas 24 datorizētas darba vietas.  

         Jāatzīst, ka visa datortehnika, kas iegādāta par pašu līdzekļiem 2003.-2005.gadā 

vai saņemta no VA „Kultūras informācijas sistēmas” 2005.-2008.gadā (projektu 

VVBIS un „Trešais tēva dēls” ietvaros), ir jau krietni novecojusi un nereti rada 

problēmas ikdienas darbā. Vairākiem RCB datoriem esam nomainījuši pamatplati ar 

procesoru un operatīvo atmiņu, taču tas nav uzskatāms par problēmas risinājumu 

ilgtermiņā. Visās reģiona publiskajās bibliotēkās nepieciešama pilnīga datorparka 

atjaunināšana. 2012.gada nogalē no VA „Kultūras informācijas sistēmas” šim 

nolūkam saņemtas 6 darba stacijas, kas nodotas RCB (1), Rēzeknes novada (4) un 

Viļānu novada (1) bibliotēku lietošanā.       
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         Bibliotekārā darba procesu pilnīgu automatizāciju visās RCB struktūrvienībās 

nodrošina BIIS ALISE. Apgūti un bibliotēkas darba praksē ieviesti visi sistēmas 

pamatmoduļi. Kā pēdējais (2012.gadā) ieviests modulis „Inventarizācija”.  

 

6. Novadpētniecības darbs 

 

2012.gadā turpinājies darbs pie novada izpētes, novadpētniecības krājuma 

regulāras papildināšanas ar jauniem dokumentiem, līdztekus kārtējai dokumentu 

caurskatīšanai un atlasei veicot arī to retrospektīvu pārskatīšanu. 

2012.gadā sniegtas 305 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB – 205. 

Uzziņas sniegtas, galvenokārt, par šādām tēmām: Rēzeknes apbūve, pieminekļi; 

piemiņas vietas Rēzeknē; Latgales skolu vēsture (Rēzeknes Sevko ģimnāzija). 

Rēzeknes Augstskolas pētnieki interesējās par preses attīstību Latgalē, Latgales 

Televīzijas mūzikas festivālu, J.Zvīdru u.c. Tika sniegtas uzziņas par personālijām: 

A.Kūkoju, F.Varslavānu, u.c. Vairākas uzziņas ir sniegtas ārzemēs dzīvojošiem 

novadniekiem. Krievijā Maskavas apgabalā dzīvojošs novadnieks interesējās par savu 

tēvu. Izraēlā dzīvojošajiem tautiešiem tika sniegtas ziņas par Rēzeknes futbola vēsturi. 

Pārnovadnieki Latvijā interesējās par Viļānu novadu un novada vēsturi. Rēzeknes 

augstskolas studenti – topošie gidi interesējās par J.Tiņanova mājas vēsturi Rēzeknē. 

Vēl minamas interesantas uzziņas: par Rēzeknes piena konservu kombināta 

produkciju, Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturi, vietu Rēzeknē, ko 20.gs. sākumā 

sauca par Ameriku, par Sibīrijas latgaliešiem, par dažādu konfesiju baznīcām, Rosicas 

muižniekiem, par vecticībnieku lūgšanu namu Aglonas novadā u.c. 

2012.gadā 2.bibliotēkas lietotājiem tika sniegtas 30 novadpētnieciska rakstura 

uzziņas. Lietotāji interesējušies par Rēzeknes vēsturi, par latgaliešu dzeju bērniem,  

Latgales rakstniekiem un latgaliešu folkloru. 

Izstādes par novadu joprojām ir viena no biežāk izmantotajām darba metodēm 

novadpētniecības materiālu popularizēšanai. 2012.gadā CB izstāžu ciklā „Latgale un 

latgalieši” jau septiņpadsmito gadu lasītavas apmeklētāji tika iepazīstināti ar 

ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem Rēzeknes pilsētā, novadā un 

Latgalē. CB sagatavotas 32 izstādes (lasītavā – 31), (abonementā -1). Lasītavā 

visvairāk apmeklētās un lasītāju interesi piesaistošās izstādes 2012.gadā: 

„Vladislavam Ločam – 100”, „Mōras Zemei – 15”, Pēterim Strodam – 120”, 

„Rēzeknietis: A.Grodzickim – 85”, „Baltkrievi Latgalē”, „Miķelim Bukšam - 100”, 

„Pasauļa latgalīšu saīti un konfereņcis”, „Keramiķim Voldemāram Vogulam – 60”u.c. 
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Lai popularizētu novada vēsturi un kultūru, 2.bibliotēkā bija 11 izstādes. Populārākās 

no tām: „Ontōnam Matvejānam – 75”, „Rēzeknei un Latgales Mārai par godu”, 

„Vālodzītes autoram Pēterim Jurciņam – 80”. 

2012.gadā turpināta RCB novadpētniecības materiālu e-datu bāzes veidošana. 

Ierakstu skaits datu bāzē, 2012.gadu noslēdzot – 49111. Turpinot sadarbību ar 

Latgales Kultūrvēstures muzeju, RCB novadpētniecības materiālu datu bāze 

papildināta ar muzeja lasītavas un Latgaliešu literatūras fonda 2012.gada 

jaunieguvumu bibliogrāfiskajiem aprakstiem (211). Elektroniskajā katalogā ievadīti 

dati par 380 novadpētniecības mapēm, tādējādi nodrošinot to izsniegšanas 

automatizēto uzskaiti. Ik mēnesi uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, iekļaušanai tās 

veidotajā datu bāzē „Nacionālā bibliogrāfija”, eksportēti vietējo laikrakstu analītiskie 

apraksti. 2012.gadā eksportēto ierakstu skaits – 3589. 

Pēc bibliotēkas lietotāju pieprasījuma tika sagatavoti bibliogrāfiskie saraksti 

par Viļānu novada vēsturi un viļāniešiem, par novadnieka Kaupuža dzimtu, Latvijas 

vecticībnieku bibliotēkai - par dzejniekiem – vecticībniekiem, grāmatām par Rēzekni. 

Pēc žurnālistu pieprasījuma publicēšanas nolūkā tika sūtīti materiāli par M.Bukšu. Pēc 

Rēzeknes pilsētas domes pieprasījuma tika sagatavoti materiāli par dzejnieci 

L.Apšenieci. 

 Par novadpētniecības tematiku Rēzeknes CB abonementā 2012.gadā tika 

izsniegtas 445 grāmatas, lasītavā – 229. 

Turpinājusies novadpētniecības materiālu kārtošana tematiskajās mapēs: 

„Personālijas” (209) un dažādas tematikas mapes (282). Mapes tika papildinātas ar 

jauniem materiāliem. Gada laikā izveidota 51 jauna novadpētniecības mape. 

Tematisko mapju izsniegums - 409 (2011.gadā – 254). Vislielākā lasītāju interese 

bijusi par Rēzeknes vēsturi, pieminekļiem, Latgales muižām, baznīcām, Rēzeknes 

parkiem, ielām, dabas stihijām, dažādām ēkām un novadniekiem, Rēzeknes Goda 

pilsoņiem.   

Konsultatīvā darba ietvaros sniegtas konsultācijas par novadpētniecības 

jautājumiem, respektīvi, par RCB novadpētniecības materiālu datu bāzi, par Rēzeknes 

piemiņas vietām, par Rēzeknes pieminekļiem. Konsultācijas tika sniegtas jauniešu 

centram „JACis”, novadpētniekiem u.c. Konsultācijas ar novadpētniecību saistītām 

tēmām telefoniski saņēma arī interesenti no citām Latvijas vietām. Tika atbildēts uz e-

pasta vēstulēm, kā arī tika sūtīti skenētie materiāli. 
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2012.gadā bijušas 60 publikācijas presē par RCB un bibliotēkas darbiniekiem, 

ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem Rēzeknē un novadā. Rakstus tika 

sagatavojuši gan CB darbinieki (31), gan vietējās preses žurnālisti (19). Vietējā presē 

varēja izlasīt šādas publikācijas: S.Svikša. Rēzeknes pilsētas bibliotēka saglabā 

reģionālās bibliotēkas statusu : [par akreditāciju] (Vietējā), M.Šeršņova. Piešķirts 

galvenās bibliotēkas statuss : [par Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas 

akreditāciju] (Rēzeknes Vēstis), R.Suseja. „Pasaules atmiņa” : [par UNESCO LNK 

semināru Rēzeknes pilsētas centrālajā bibliotēkā] (Rēzeknes Vēstis), Z.Gorsvāne. 

Malvīnes kokteilis un rūgtās mieles : [par jaunajām grāmatām Rēzeknes pilsētas 

Centrālajā bibliotēkā] (Rēzeknes Vēstis), R.Suseja. Rēzeknē tiekas ar poļu muižnieku 

Benislavsku dzimtas pētnieku L.Rakicki : [par tikšanos ar Lazdukalna pagasta 

(Rugāju novads) novadpētnieku, literātu un tulkotāju  Rēzeknes pilsētas Centrālajā 

bibliotēkā] (Vietējā), I.Slavena. Dzejas pēcpusdiena "JACī" : [par Rēzeknes pilsētas 

Centrālās bibliotēkas un Rēzeknes jauniešu centra "JACis" rīkoto dzejas pēcpusdienu] 

(Rēzeknes Vēstis), A.Zuja. ...un bibliotēka uz ēkas jumta : [par Rēzeknes pilsētas 

Centrālās bibiotēkas vadības piedalīšanos seminārā "Bibliotēkas interešu 

pārstāvniecība" Daugavpilī] (Rēzeknes Vēstis), A.Zuja. Kas sasildīs bibliotekāru? : 

[par mikroklimata problēmām Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā] (Rēzeknes Vēstis), 

A.Babre. Grōmotizdevēja symtgade : [par novadnieka, grāmatizdevāja Vl.Loča 

simtgades atceres pasākumiem Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā] (Rēzeknes Vēstis). 

Bibliotēku novadpētniecības darbā arvien lielāka vērtība tiek veltīta sadarbībai 

ar citām iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, novadniekiem. 2012.gadā Rēzeknes 

Centrālā bibliotēka kā sadarbības partneris bija iesaistījusies Jauniešu centra JACis” 

aktivitātēs. Sadarbība notika ar Latgales Kultūras Centra izdevniecību un tās vadītāju 

J.Elksni, ar Latgaliešu Kultūras biedrības vadītāju P.Keišu. 

Bibliotēkas lietotāju atzinību ir guvušas ekskursijas, kuras iepazīstina ar 

bibliotēku un tās piedāvājumu. 2012.gadā. noritēja 

aktīva sadarbība ar skolām. Tika organizētas 

ekskursijas uz RCB (pavisam 7) un uz 

2.bibliotēku (7). Bibliotekāri iepazīstināja ar 

bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanu 

datubāzēs. Skolēniem tika rādīts, kā pareizi un 

precīzi, meklēt un atlasīt informāciju par 

novadpētniecības jautājumiem e-katalogā, personāliju un tematiskajās mapēs. CB 
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skolēni varēja iepazīties ne tikai ar bibliotēkas krājumu un noteikumiem, bet arī ar 

novadpētniecības nodaļu.  

2012.gadā tika organizēti vairāki 

novadpētniecības pasākumi: tikšanās ar dzejniekiem, 

rakstniekiem, novadpētniekiem u.c. profesiju 

pārstāvjiem. Sagaidot 3.Pasaules latgaliešu konferenci 

un saietu, RCB lasītavā notika „Tāvu zemes kalendāra 

- 2013” un literatūras almanaha „Olūts” 17.laidiena 

prezentācija. Pasākumā piedalījās Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs 

J.Elksnis, autori, laikraksta „Rēzeknes Vēstis” pārstāvji, LR Saeimas deputāts 

J.Viļums, garīdznieki un lasītāji. 

Diezgan savdabīgi, uz Rēzeknes Centrālās 

bibliotēkas jumta, tika prezentēts jauns periodiskais 

izdevums par Latgali un tās ļaudīm – žurnāls „A12”. 

Kuplu interesentu pulku pulcināja pasākums 

„K.Benislavska – tikšanās Dzejas mēnesī”, kurā 

piedalījās Lazdukalna pagasta (Rugāju novads) novadpētnieks, literāts un tulkotājas 

L.Rakickis, kurš pētījis poļu muižnieku Benislavsku dzimtas vēsturi no tās saknēm 

Polijā, kā arī apzinot Benislavsku dzimtas pēcnācējus Latvijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopsavilkumā 2012.gads RCB novadpētniecības darbs ir bijis veiksmīgs.. 

Novadpētniecības krājumu aktīvi izmantojuši studenti, pasniedzēji un skolēni dažādu 

projektu izstrādē, novadpētniecības interešu grupas, taču kopumā bibliotēkas lietotāju 

ieinteresētība varētu būt lielāka. 
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7. Projektistrāde 

 

2012.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās turpinājies darbs pie projektu 

izstrādes un īstenošanas. 

Izstrādāti 2 projekti: „Informācijas tehnoloģiju prasmes – senioriem” 

(iesniegts Borisa un Ināras Teterevu fondā) un „Grāmatu iepirkums Rēzeknes pilsētas 

Centrālajai bibliotēkai” (iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fondā). Finansiālu atbalstu – 

4592 Ls - saņēmis tikai VKKF iesniegtais projekts. Projekta ietvaros, saskaņā ar tā 

nosacījumiem, iepirktas grāmatas RCB (par 1135 Ls), kā arī Rēzeknes novada (par 

2955 Ls) un Viļānu novada (par 502 Ls) pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 

2012.gada aprīlī vienošanās ar Pleskavas apgabala universālo zinātnisko 

bibliotēku par pierobežas sadarbību bibliotēku darba un informācijas apmaiņas jomā 

ietvaros tikām uzaicināti atkārtoti piedalīties Pleskavas kolēģu īstenotajā projektā 

„Pierobežas kultūra”. Projekta ietvaros Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas 

pārstāves M.Sproģe un M.Šeršņova piedalījās IX Starptautiskā grāmatu foruma 

„Krievu Rietumi” konferencē „Pierobežas kultūra: etniskās saskaņas veicināšanai”. 

Foruma ietvaros tika sarīkota plaša (100 nosaukumi) latgaliešu grāmatu izstāde (no 

RCB krājuma) un nolasīti priekšlasījumi „Latgaliešu valoda laiku lokos” (M.Sproģe) 

un „Latgaliešu grāmata: vēsture un šodiena” (M.Šeršņova). Šie priekšlasījumi 

publicēti projekta „Pierobežas kultūra” materiālu krājumā (Pleskava, 2012.). 

Sekmīgi norit UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu 

bibliotēkas”. 2012.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka, turpinot darbību 

UNESCO LNK izveidotajā „Stāstu bibliotēku tīklā”, īstenojusi virkni pasākumu gan 

bibliotēkas telpās, gan ārpus tās. Projekta ietvaros tā koordinatore R.Suseja piedalījās 

mūžizglītības programmas Grundtvig aktivitātes mācību partnerības projekta „Grand–

Treasures partneru tikšanās reizē Portugālē (Valencā) un UNESCO LNK rīkotajā 

Zemgales stāstnieku festivālā Rundālē, tādējādi papildinot savas zināšanas un 

apgūstot jaunas iemaņas stāstu stāstīšanā un šīs kustības popularizēšanā. 

Kopš 2003.gada esam piedalījušies LNB Bibliotēku konsultatīvā centra 

vadītajā KKF mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 

bibliotēkām". Diemžēl, 2012.gadā mērķprogramma vairs netiek īstenota, un, tai 

noslēdzoties, saņemti vien 9 eksemplāri iespieddarbu kopsummā par 64 Ls. 

Gada nogalē veiksmīgi esam iesaistījušies Kultūras ministrijas bibliotēku 

atbalsta programmā „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 
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izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”, 

papildinot RCB kopkrājumu ar 148 eksemplāriem vērtīgu izdevumu kopsummā par 

1035 Ls. 

No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projekta 

„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkās” ietvaros: visās bibliotēkās 

nodrošināta bezmaksas pieeja datu bāzēm Letonika.lv un LURSOFT laikrakstu 

bibliotēka, ar atlaidēm abonēta datu bāze Rubricon. 

Turpinājušās aktivitātes projekta „Trešais Tēva dēls” ietvaros: sadarbībā ar 

VA „Kultūras informācijas sistēmas” CB tika rīkoti apmācību kursi „Bibliotēku 

interešu pārstāvniecība”, kuros piedalījās visu reģiona publisko bibliotēku darbinieki, 

kā arī tika rīkota e-prasmju nedēļa. 

Ar VA „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgts līgums par iesaistīšanos 

ERAF finansētajā projektā „Kultūras un atmiņas institūciju vienotā informācijas 

pārvaldības sistēma”, kas nodrošinās pieeju RCB e-katalogam Latvijas digitālajā 

kultūras kartē. 

Turpinās darbs LR Ārlietu ministrijas pārraudzītajā projektā "ES informācijas 

punkti bibliotēkās". Tā ietvaros projekta koordinatore A.Gaidule apmeklējusi mācību 

seminārus Rīgā, Daugavpilī. 

2012.gadā turpinājusies Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbība ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūru, atbalstot aģentūras iniciatīvu/projektu „Valsts izglītības 

attīstības aģentūras informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas 

reģionos un informācijas nodrošināšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras 

administrētajām programmām un iniciatīvām”. Ar VIAA noslēgtā Pakalpojuma 

līguma (līdz 2013.gada 30.septembrim) ietvaros 2012.gadā saņemts finansiālais 

atbalsts 860,- Ls apmērā. Projekta aktivitātes: interaktīvā stenda „Erasmus vēstnieki” 

viesošanās CB, Karjeras nedēļa Rēzeknē, VIIA lektores dalība reģiona bibliotekāru 

apvienotajā seminārā. 

Bērnu bibliotēka – CB filiāle turpinājusi aktīvi līdzdarboties VKKF programmas 

„Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”, uzņemoties arī reģionālā 

kuratora pienākumus gada nogalē izveidotajā programmas sadaļā „Bērnu un jauniešu 

žūrija” mazākumtautību skolās”. 

2012.gadā turpinājusies CB dalība Eiropas Sociālā Fonda, Nodarbinātības Valsts 

aģentūras un Rēzeknes pašvaldības īstenotajā aktīvajā nodarbinātības pasākumā 

„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 
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8. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

RCB metodisko un konsultatīvo darbu vada un koordinē metodiskā un 

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

atbilstoši amatu aprakstos paredzētajiem pienākumiem. 

Metodiskā darba galvenie virzieni 2012.gadā: Rēzeknes pilsētas pašvaldību 

bibliotēku profesionālā vadība; bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā 

palīdzība un konsultāciju sniegšana par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem 

reģiona bibliotēkām; piedalīšanās bibliotekārā darba attīstības plānošanā; 

organizatorisko un metodisko pasākumu veikšana, bibliotēku darba pieredzes 

analizēšana un apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana. 

Centrālās bibliotēkas speciālisti sagatavojuši informāciju Rēzeknes pilsētas 

Izglītības pārvaldes metodiskajam centram par skolu bibliotēku darbu BIIS ALISE 

2011./2012. mācību gadā. 

Centrālās bibliotēkas speciālisti snieguši konsultācijas par bibliotekāro darbu 

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

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas, 

Robežsardzes koledžas, Rēzeknes 2., 4.vidusskolu) bibliotēku darbiniekiem, 

Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotekāriem (Ozolaines, Ilzeskalna, Viļānu, 

Ozolmuižas, Gaigalavas, Kaunatas, Maltas, Nautrēnu, Dricēnu bibliotēkas), citu 

iestāžu bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai, Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas Rēzeknes filiāles bibliotēkai), un individuāliem interesentiem. 

Konsultāciju tematika: bibliotēkas krājums un katalogi, darbs ar IIS ALISE un Skolu 

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

seriālizdevumu norakstīšana, inventāra grāmata, jaunieguvumu uzskaite, 

bibliogrāfisko aprakstu veidošana), informācijas ievadīšana Latvijas digitālajā 

kultūras kartē, informācijas meklēšana LNB katalogos, novadpētniecības darbs. 

Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas, gan bibliotēkā, gan pa 

tālruni un e-pastu. Kopā sniegtas 65 konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem no 

50 bibliotēkām. 

Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība, rīkojot 

individuālas konsultācijas/praktikumus dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos 

un ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos. CB tika apmācīti bibliotekāri no reģiona 
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skolu un publiskajām bibliotēkām (Valsts Robežsardzes koledžas, Dricānu un Viļānu 

vidusskolu, Ozolmuižas un Ilzeskalna pagastu bibliotēkām). Pavisam – 11 apmācības. 

Izstrādāti un sagatavoti gadskārtējie Rēzeknes reģiona 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. Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un filiālbibliotēkās tiek rīkotas 

ekskursijas – bibliotekārās stundas. 

CB viesojušies Siguldas un Alūksnes novadu bibliotekāri, kuriem tika 

organizētas iepazīšanās ekskursijas un pieredzes apmaiņa. 

 

9. 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, ieskaitot konferenču zāli, Bērnu stūrīti, atpūtas 

zonas – 112. 

Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs, taču, lai nodrošinātu nepieciešamos darba 

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

rekonstrukcija. Izjūtams telpu trūkums krājuma izvietošanai brīvpieejā, kā arī nav 

piemērotu telpu depozitārija izvietošanai. Pietrūkst tehniska rakstura palīgtelpu 

(noliktava, garderobe). Būtiskākais telpu trūkums – nespēja nodrošināt tanīs stabilu 

optimālas gaisa temperatūras režīmu ziemas un vasaras periodā. 

Filiālbibliotēkas ir izvietotas valsts (2.bibliotēka) un pašvaldības (Bērnu bibliotēka) 

namīpašumos, to materiāltehniskais stāvoklis ir labs. Bibliotēkās ir izveidoti lokālie 

datortīkli, nodrošināta interneta (arī bezvadu) pieejamība. 

Abās filiālbibliotēkās nepieciešama logu nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais 

remonts. Bērnu bibliotēkā būtu nepieciešama ieejas mezgla rekonstrukcija, lai 

nodrošinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām patstāvīgu iekļūšanu tās telpās, izmantojot 

iepriekš izbūvēto uzbrauktuvi. 

Gan Centrālajā bibliotēkā, gan filiālēs ir uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes 

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

traucējumiem nodrošina bibliotēkas abonementa pakalpojumu pieejamību. 

Ierobežoto finansiālo apstākļu dēļ 2012.gadā RCB netika veikti ne pamatlīdzekļu 

iepirkumi, ne vērienīgi telpu remontdarbi. Atsevišķās Bērnu bibliotēkas telpās izlases 

veidā veikts kosmētiskais remonts. 

 

10. Personāls 

 

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

augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību. Vidējais darba stāžs CB - 16 gadi. 

Personāla mainība RCB nav izteikta. 

2012.gadā daudz uzmanības veltīts bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas 

celšanai: 23 darbinieki gada laikā piedalījušies 25 dažāda veida pasākumos: 

semināros, kursos, apmācības un konferencēs. Notikuši 4 semināri, kuros esam 

analizējuši 2011.gada bibliotēku darba rādītājus, apsprieduši dažādas RCB un reģiona 

bibliotēku darba aktualitātes (ESIP projekti, darbs ar parādniekiem u.c.), iepazinušies 

ar bibliotēkā īstenoto projektu gaitu (par UNESCO projektiem un Bērnu/Jauniešu 

žūriju, Library Day in the Life” - projekts fotogrāfijās), un profesionālo informāciju 

(par mācību kursiem „Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem, par portāla 

Pasakas.Net jaunumiem)p, uzzinājuši par mobilitātes braucienu uz Portugāli projekta 

„Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros, piedalījušies tikšanās ar Starptautiskās rakstnieku 

un publicistu asociācijas prezidentu M.Kalandarovu (Rīga). 

RCB rīkotajos semināros pieaicinātie vieslektori ir iepazīstinājuši reģiona 

bibliotēku darbiniekus ar NIID.lv datubāzi un citiem Valsts Izglītības attīstības 

aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem (profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

kārtošanu profesionālajās skolās, karjeras izvēles testiem, portālu Profesiju Pasaule), 

ar LNB Digitālās bibliotēkas un LURSOFT DB izmantošanas iespējām. 

2012.gadā RCB darbinieki piedalījušies šādos citu institūciju rīkotajos 

profesionālās pilnveides pasākumos: 

LNB:  Galveno bibliotēku direktoru vasaras sanāksme Kuldīgā – 1; 

           Galveno bibliotēku direktoru rudens seminārs Salaspilī – 1; 

           Profesionālās pieredzes apmaiņas metodiķu seminārs Līvānu novada centrālajā 

           bibliotēkā – 1; 

           Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs – 1; 

           Seminārs „Par novadpētniecības aktualitātēm” – 1; 
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LNB MC kursi:  Darba tiesiskās attiecības – 1; 

                          Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem – 1; 

                          Autoritatīvie ieraksti, to veidošana un autoritatīvo datubāžu nozīme   

                           informācijas meklēšanas procesā – 1; 

                           Digitalizācijas projektu plānošana un īstenošana – 1; 

VA „Kultūras informācijas sistēmas”: 

                           Konference „Līderi par bibliotēkām” – 1; 

                           Kursi „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” – 22; 

Latvijas Tālruni:   Radošā ne-darbnīca „Radošums un inovācija: XXI gadsimta  

                              konkurētspēja” – 1; 

Valsts Izglītības attīstības aģentūra: 

                        Seminārs „Efektīva komunikācija bibliotēkās” – 1; 

                        Reģionālo bibliotēku oficiālo pārstāvju sanāksme – 1; 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība/ 

LR Ārlietu min-ja: ESIP koordinatoru mācību semināri - 1; 

        ES informācijas sniedzēju/starpnieku seminārs - 1;  

UNESCO LNK:   Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projekta    

                            "Grand -Treasures" partneru tikšanās (Portugāle) – 1; 

                             Pirmais Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus Rundālē” un  

                             „Stāstu bibliotēkas” rudens skola – 1; 

Latvijas Investīciju un attīstības Aģentūra: 

                            Seminārs „Zīmola izstrāde, pozicionēšana un komunikācija:  

                            Patiesība par produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību” – 2; 

Mācību centrs Austrumi: Pamatlīmeņa zināšanas angļu valodā apkalpojošās nozares  

                                       darbiniekiem -1; 

Pleskavas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka:  

                          Starptautiskais grāmatu forums „Krievu Rietumi” un starptautiskā    

                          konference „Pierobežas kultūra: etniskās saskaņas veicināšana” -   

                          (Krievija) – 2 

     RCB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos 

pasākumos, piemēram, izstāžu atklāšanās Latgales Kultūrvēstures muzejā, pasākumos 

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

 

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

2.bibliotēku) 2012.gada izpildītais budžets - 204476 Ls, tas ir 27,56 Ls uz vienu 

reģistrētu bibliotēkas lietotāju (2011.g. – 22,18 Ls). 

Pašvaldības piešķirtie līdzekļi – 188536 Ls, kas ir par 6% vairāk, nekā 

2011.gadā. Citu ieņēmumu veidā CB budžetā ienākuši 16210 Ls, tas ir 8% no izpildītā 

budžeta. 

Valsts mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru izmantošanas 

nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkās – 1476 Ls. 

VKKF atbalstītā projekta „Grāmatu iepirkums Rēzeknes pilsētas centrālajai 

bibliotēkai” ietvaros saņemts finansējums – 4592 Ls, kurš, saskaņā ar projekta 

nosacījumiem, izlietots ne tikai RCB, bet arī Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību 

publisko bibliotēku krājumu komplektēšanai. 

Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem 

maksājumiem – 2442 Ls. 

No Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes, 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Valsts Robežsardzes koledžas 

saņemts līdzfinansējums reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, - kopsummā 

7053 Ls. 

Sadarbības projektu ietvaros saņemts finansējums – 860 Ls. 

71% no CB budžeta izlietoti darbinieku atalgojumam, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Vidējā bibliotekāro darbinieku 

amata alga 2012.gadā – 325 Ls mēnesī. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanai 2012.gadā no pašvaldības piešķīruma 

iztērēti 10 449 Ls,- tai skaitā grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 9591 Ls (tas 

ir - 0,28 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju). No VKKF atbalstītā projekta „Grāmatu 

iepirkums Rēzeknes pilsētas centrālajai bibliotēkai” ietvaros saņemtā finansējuma CB 

kopkrājuma komplektēšanai izlietoti – 1135 Ls (25% no piešķīruma kopsummas). 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam izlietoti 1916 Ls. 

Bibliotēkas 2012.gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem un 

spējis nodrošināt tās pamatfunkciju izpildi. 
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12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

       

            Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte ir neatņemama RCB ikdienas darba 

sastāvdaļa. Tiek izmantota katra iespēja, kas ļauj tiešā vai netiešā veidā informēt 

sabiedrību par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem.  

Rēzeknes CB rīko dažādus publicitātes pasākumus: literatūras izstādes, 

tematiskus pasākumus, ikgadējo Bibliotēku nedēļu, pirmsskolas un vispārējās 

izglītības iestāžu audzēkņu ekskursijas uz bibliotēku. Regulāri tiek gatavoti 

informatīvie bukleti, atgādnes un citi publicitātes materiāli, atjaunināta informācija 

interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv, http://rus.rezeknesbiblioteka.lv, 

papildinot to ar saitēm uz citu bibliotēku un sadarbības iestāžu mājas lapām, publicēta 

informācija dažādos plašsaziņas līdzekļos, tiek veidotas oriģinālas afišas bibliotēkas 

pasākumiem. 

IT nodaļas vadītāja sadarbojas ar masu medijiem, kā arī reģiona 

bibliotekāriem. Informācija par RCB 2012.gadā piedāvāta portāliem www.rezekne.lv, 

www.i-rezekne.lv, www.publika.lv, www.biblioteka.lv un www.lakuga.lv. Savukārt, 

bibliotēkas interneta vietnēs www.rezeknesbiblioteka.lv un 

http://rus.rezeknesbiblioteka.lv tiek nodrošināta publicitāte reģiona publiskajām un 

skolu bibliotēkām. Informācija par bibliotēkas aktualitātēm atrodama arī bibliotēkas 

profilā sociālajā tīklā draugiem.lv, Twitter. 

Vietējā presē regulāri tiek publicēti raksti par bibliotēku vēsturi un 

aktualitātēm. Publikāciju mērķis - piesaistīt esošo un potenciālo lietotāju uzmanību, 

atgādināt par bibliotēku, tās krājumiem un jaunajām iespējam. 2012.gadā laikrakstos 

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

„Rēzeknes Vēstnesis” bijušas 90 publikācijas saistībā ar RCB darbu (par CB - 60, par 

Bērnu bibliotēku - 23, par 2.bibliotēku – 7). Publikācijas par bibliotēkām gatavojuši 

gan RCB darbinieki, gan profesionālie žurnālisti. Plašāku rezonansi guvušas šādas 

2012.gada publikācijas: R.Suseja „Pasaules atmiņa” [par UNESCO LNK semināru 

RCB], „Piešķirts galvenās bibliotēkas statuss” : [par Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas akreditāciju], „Stāstnieki "Gāza podus Rundālē" : [par Pirmo Zemgales 

stāstnieku festivālu un UNESCO LNK iniciatīvas "Stāstu bibliotēkas" vasaras skolu], 

A.Zuja. Lai avots pārvēršas par upi : [par LKC izdevniecības grāmatu "Olūts" un 

"Tāvu zemes kalendars" atvēršanas svētkiem Rēzeknes pilsētas CB lasītavā]. 
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Bibliotēkas informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar 

piedāvāto pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba 

noteikumiem. Centrālās bibliotēkas abonementa informācijas stendā atrodas mapes 

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

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

dāvinātāju saraksts u.c. materiāli.     

2012.gadā Rēzeknes CB organizēti dažādi pasākumi, rīkotas ekskursijas pa 

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

pasākumi:  

• latgaliešu izdēvēja Vl.Loča simtgadei veltīts pasākums (pasākuma 

galvenie referenti – literatūrzinātniece I.Salceviča, Latgales Kultūras 

centra izdevniecības vadītājs J.Elksnis un Latgaliešu rakstniecības 

muzeja vadītājs, Vl.Loča brāļadēls P.Locis, rīkotāji – Rēzeknes 

Latgaliešu kultūras biedrība un Latgales Kultūras centra izdevniecība); 

• laikraksta „Rēzeknes Vēstis” ielikuma „Mōras Zeme” 15 gadu 

jubilejas pasākums - laikraksta lasītāju un izdevēju/autoru tikšanās; 

• EURES seminārs „Jaunieti, zini, ko vēlies! – Tavas iespējas Latvijā un 

citviet Eiropā”- sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Rēzeknes 

filiāli;  

• E-prasmju nedēļas ietvaros organizēti 7 semināri skolēniem par 

drošību internetā un programmētāja profesiju, kā arī internetbankas 

lietošanas apmācības senioriem; 

• pasākumi bērniem un jauniešiem: „Mīļākās dzejas rindas…” „Jaunieši 

lasa bērniem” un „Plaukst pavasara ziedi” (literāri muzikāla 

pēcpusdiena – radošā darbnīca ar jauniešu centra „JACis” 

apmeklētājiem;  

• tikšanās ar Rēzeknes dzejniekiem – Starptautiskās Rakstnieku un 

publicistu asociācijas dalībniekiem - piedalījās viesi no Viļāniem, 

Rīgas, Krievijas.  

• Latgaliešu izcelsmes somu kinorežisora T.Tulio (T.Tugajs) 

100.gadskārtas pasākumu ietvaros Rēzeknes Centrālā bibliotēka 

dāvinājumā saņēma 12 T.Tulio filmas un 2 grāmatas par viņu. Dāvanu 
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pasniedza Tugaju dzimtas pārstāvis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Atbalsta biedrības valdes loceklis G.Turlajs.; 

• 2012.gada 17.maijā Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls 

Daugavpilī V.Geisiks Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai uzdāvināja 

enciklopēdiju „Республика Беларусь. Экспортный потенциал” 9 

sējumos.         

2012. gada nogalē Rēzeknes Centrālā bibliotēka saņēma pateicības rakstu no 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” par 

stāstniecības tradīciju attīstīšanu un saglabāšanu Latvijā un to popularizēšanu ārpus 

Latvijas robežām. Rēzeknes Centrālā bibliotēka šajā iniciatīvā darbojas no 2010. 

gada, bet pirmsākums visam bija 2009. gadā UNESCO LNK ar mērķi vienot dažādu 

paaudžu cilvēkus un iedzīvināt stāstu stāstīšanas tradīcijas Latvijas bibliotēkās 

veidotais projekts „Stāstu laiks bibliotēkās”. Pa šo laiku ir noorganizēti vairāk nekā 10 

stāstu pasākumi, tajos tikušies 415 dažādu vecumu un profesiju cilvēki, kuri ir 

dalījušies savos stāstos, nodevuši tos tālākajām paaudzēm mantojumā. 

Novembrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas programmas „Pasaules atmiņa” seminārs, kurā tikās arhīvu, 

muzeju un bibliotēku pārstāvji no Baltinavas, Balviem, Nautrēniem un Rēzeknes. 

Semināru vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A.Vilks un UNESCO LNK 

komunikāciju un informācijas sektora vadītāja E.Maļkeviča. 

RCB informācijas resursu popularizēšanai 2012.gadā sagatavotas 376 izstādes 

(tai skaitā 1 virtuālā izstāde), no tām 141 - Centrālajā bibliotēkā, Bērnu bibliotēkā – 

124, 2.bibliotēkā - 111.   

           Centrālās bibliotēkas abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas šādas 

izstādes: „2011.gadā izdotās grāmatas”, „Slavenākās, pazīstamākās un populārākās”, 

„Izdevniecībā „Jumava” izdotās grāmatas”, „Mūsdienu lasītākās grāmatas”, 

Valentīna dienai veltīto apsveikumu, dāvaniņu un grāmatu izstāde (izstādes eksponātu 

autori – bibliotēkas lietotāji).  

          Līdztekus tradicionālajām grāmatu izstādēm CB apmeklētājiem tika piedāvātas 

arī cita veida izstādes: 

• Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Dzīves pabērni 

latviešu literatūrā”; 
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• G.Terēzijas, E.Skrebinskas, D.Eglītes un S.Jaundālderes grafikas 

izstāde „Četri elementi”; 

• Preiļu Galvenās bibliotēkas vecākas bibliotekāres Veltas Popes 

fotoizstāde „Dabas ritmu harmonija”; 

• Francijas institūta Latvijā ceļojošā izstāde „Aizjūras bioloģiskā 

daudzveidība”; 

• Jauniešu Atvērtā Centra „JACis” realizētā Rēzeknes domes Izglītības 

pārvaldes jaunatnes iniciatīvu projekta darbu izstāde „Radošais 

lidojums”. 

• Valsts izglītības attīstības aģentūras ceļojošais interaktīvais stends 

„Erasmus vēstnieki”;  

• Rēzeknieša B.Kravaļa monētu un banknošu kolekcijas izstāde (ar 

kolekcijas īpašnieka klātesamību); 

• Mākslas meistares I.Kazules zīmēto mandalu izstāde. 

CB lasītavā lielākais izstāžu skaits sagatavots ciklam „Latgale un latgalieši” - 

37 izstādes. Šo izstāžu sagatavošanā izmantota gan lasītavas 

un abonementa krājumā pieejamā literatūra, gan arī 

novadpētniecības nodaļā apkopotie materiāli. Gribētos 

atzīmēt tādas šī cikla izstādes kā, „Zinātnieks ar dzejnieka 

dvēseli”( K.Počam – 100), „Latgales pagātnes apzinātājs”    

(B.Brežgo-125), „Viņš veica to, ko citi nespēja” 

(P.Strodam- 120), „Latgales dvēseļu tulks”( M.Bukšam -

100), „Ciltstēvs”(A.Ušpeļam- 100), „Pravietis savā zemē”   

(I.Zavoloko-115). 

Tradicionāli tiek veidotas izstādes ciklam 

”Latviešu gads, gadskārta un godi”, kurās izvietotie 

materiāli sniedz informāciju par latviskām gadskārtu 

ieražām, svētkiem un tradīcijām. Te var minēt 

sekojošas izstādes: „Dzīve un pasaule ir divas 

milzīgas sveces” (par Sveču dienu), „Atausa saulīte Lieldienu rītā, „Ei, Ūsiņ, labais 

vīrs” (par Jurģa dienu), „Pinat meitas vainadziņu Jāņu dienas vakarā!”, arī izstādes par 

Miķeļdienu, Ziemassvētkiem. 
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2012.gadā 2.bibliotēkā sarīkotas 111 izstādes, 

tai skaitā 30 izstādes lasītavā, 47 - abonementā un 34 

izstādes bērniem. Visbiežāk izstādes tiek veltītas 

ievērojamu cilvēku jubilejām, bet sevišķu apmeklētāju 

uzmanību izraisa radošās izstādes. Šajā gadā tādas bija : 

„Mēs visi nākam no bērnības” un „Lelles: lasām, 

rādām, gatavojam”, kurās bija apskatāmi bibliotēkā 

pieejamie materiāli par leļļu gatavošanu un leļļu 

meistares Svetlanas Ločmeles gatavotās lelles, ko 

paildināja viņas stāstījums par savām bērnības lellēm 

un aizraušanos, „Interesanti, aizraujoši un moderni” 

(par sīklietiņu darināšanu dažādās rokdarbu tehnikās), „Es savai māmiņai” (bērnu 

zīmējumu izstāde), ”Visa zeme ziedos deg” (par puķēm un daiļdārziem), ”Kā svece 

deg”(svečturu izstāde), „Bērnu radošo darbu izstāde par ziemu”.  

Lasītavas telpās no 2002.g.darbojas ESIP (Eiropas 

Savienības informācijas punkts), kur var saņemt 

visdažādāko informāciju par ES jautājumiem. Eiropas 

Savienības tematikai gada laikā tika sagatavotas 11 

izstādes, piemēram – „ES prezidējošā valsts Kipra”, 

„9.maijs - Eiropas vienotības svētki”, „Iepazīsim 

zviedru zemi!”, „Pie Melnās jūras” u.c. Maijā , kurš tiek saukts arī par Eiropas 

mēnesi, tika izspēlēta interaktīvā spēle „40 minūtēs apkārt Eiropai” ar Rēzeknes 

5.vidusskolas skolēniem, bet bibliotēkas mājas lapā ik nedēļu tika publicēts kāds ar 

ES aktualitātēm saistīts jautājums. 

Par visām lasītavā rīkotajām izstādēm tika sagatavoti apskati bibliotēkas mājas 

lapai, ar kuriem varēja iepazīties bibliotēkas attālinātie lietotāji. 

Lasītavas telpās jau divus gadus ir izvietots 

Valsts Izglītības aģentūras informatīvais stends 

”Izglītojies un gūsti pieredzi ārzemēs”. Sadarbībā ar 

šo aģentūru un Rēzeknes pilsētas skolu valdi 

30.11.2012. CB konferenču zāle notika Mūžizglītības 

apakšprogrammu „Comenius” un „Leonardo da 

Vinči” prezentācija, kuru apmeklēja Rēzeknes skolu jaunieši. Pasākums notika 

Karjeras nedēļas ietvaros un tajā piedalījās 29 skolēni. 
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RCB pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes informācijas 

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

Augstskola, Latgaliešu Kultūras biedrība, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras 

nams, Rēzeknes Krievu kultūras centrs, Rēzeknes Baltkrievu biedrība, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība, Valsts Probācijas dienests. 

Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri 

2012.gadā: 

Latgales Kultūrvēstures muzejs. Turpinās projekta „Par Rēzekni un Latgali 

internetā: Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales Kultūrvēstures muzeja 

lasītavas vienotās novadpētniecības materiālu datu bāzes digitālā versija” ietvaros 

sāktā sadarbība. CB novadpētniecības materiālu elektroniskajā datu bāzē atrodama 

aktuāla informācija par muzeja lasītavas un Latgaliešu Literatūras Fonda materiāliem. 

Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar muzeju par latgaliešu grāmatniecību, 

grāmatām par Latgali. Bibliotekāri regulāri apmeklē muzeja organizētos pasākumus, 

kā arī muzeja darbinieki apmeklē CB pasākumus. 

Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, 

žurnālus un laikrakstus, savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās 

grāmatas, rīkojot izstādes un citus pasākumus. 

Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā bibliotēkai uzņēmumā 

iespiestos reģionālos preses izdevumus. 

Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas 

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

starpnieka funkcijas, izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra 

izdevniecības dāvinātās grāmatas. Īpaši veiksmīga ir sadarbība ar Preiļu Galveno 

bibliotēku, kuras Mācību centra mobilā datorklase visu gadu ir bijusi RCB rīcībā, 

tādējādi ļaujot daudz plašāk izvērst darbu gan bibliotēkas lietotāju, gan bibliotekāru 

IT prasmju attīstīšanā. 

Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļa. Turpinās sadarbība, pamatojoties uz 

2009.gadā noslēgto Sadarbības līgumu bibliotekārā darba jomā.  

Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu 

novadu bibliotēkām. RCB mājas lapā pieejama informācija par pilsētas un novadu 

bibliotēkām. Dažas novadu bibliotēkas veiksmīgi ir izmantojušas RCB piedāvāto 

iespēju sagatavot un ievietot RCB mājas lapā plašāku informāciju par savu darbu. 
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Rēzeknes pilsētas skolu bibliotēkas. Sadarbībā ar skolām, skolēnu grupām pēc 

pieprasījuma tiek veiktas ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstināšana ar bibliotēku 

darbību un informācijas tehnoloģijām, pakalpojumiem, pieejamo informāciju, bet 

skolu bibliotekāri vienmēr var saņemt nepieciešamo individuālo konsultāciju vai 

metodisko palīdzību. 

Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību 

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

ceļojumiem. 

LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs un LBB: esam gandarīti par sadarbību 

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

bibliotekārā darba norisēm valstī un citviet pasaulē. 

Rēzeknes jauniešu atvērtais centrs „JACis”: 2012.gadā Rēzeknes Centrālā 

bibliotēka aktīvi sadarbojusies ar Rēzeknes atklātā jauniešu centra JACis 

apmeklētājiem. Starp populārākajiem pasākumiem: „Plaukst pavasara ziedi”, 

„Mīļākas dzejas rindas”. 

            Viedokli par pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti bibliotēkas lietotāji var 

izteikt rakstiski bibliotēkas tīmekļa vietnē, Ierosinājumu un sūdzību grāmatās (katrā 

struktūrvienībā), atstājot savu vēstījumu bibliotēkas pasta kastē, kā arī izsakot to 

mutiski bibliotēkas darbiniekiem.  

           Gan rakstveidā, gan mutiski izteiktie aizrādījumi un priekšlikumi visbiežāk 

attiecas uz krājuma komplektēšanu (bibliotēkā nav vajadzīgā izdevuma), darba 

higiēnas prasībām neatbilstošo gaisa temperatūru Centrālās bibliotēkas telpās un 

apkalpošanas kultūru. 

             Lietotāju ierosinājumi un sūdzības tiek apspriestas attiecīgajās nodaļās un 

izskatītas kolektīva darba sanāksmēs, tādējādi kopīgi meklējot un analizējot sūdzību 

cēloņus un iespējamos konstruktīvos risinājumus.  

            Pēdējo gadu laikā Rēzeknes pilsētas CB būtiskas un nozīmīgas sabiedrības vai 

bibliotēkas lietotāju aptaujas nav veikusi, taču arvien esam atsaukušies un 

piedalījušies LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 

studentu veiktajās aptaujās par dažādiem bibliotēkas darba aspektiem.      

Tālākā RCB darbības pilnveides procesā ietilpst bibliotēkas infrastruktūras un 

informācijas resursu attīstība, jaunu bibliotekāro pakalpojumu ieviešana, sadarbība ar 

skolām, jauniešu centriem, nevalstiskajām organizācijām, rūpējoties par sabiedrības 
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mūžizglītību un integrāciju, bibliotēku, grāmatu un lasīšanu popularizējošu pasākumu 

rīkošana, lasītāju interešu un vajadzību izpēte. 

 

2013.gada 14.fefruāris 

 

Rēzeknes pilsētas CB direktore:    M.Sproģe 


