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Vēsture

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka dibināta 

1944. gada novembrī kā Rēzeknes apriņķa bibliotēka. 

Tās nosaukums un statuss laika gaitā vairākkārt 

mainījies:

 kopš 1949. gada – Rēzeknes rajona bibliotēka;

 kopš 1957. gada – Rēzeknes pilsētas bibliotēka;

 kopš 1966. gada – Rēzeknes pilsētas 1. bibliotēka;

 kopš 1977. gada – Rēzeknes pilsētas Centrālā 

bibliotēka.



1944. gads

 Rēzeknē, Kuldīgas ielā 6, uzsāk darbu apriņķa 

bibliotēka.

 Bibliotēkā strādā 2 bibliotekāres.

 Fonds sastāv no dažiem desmitiem pašu bibliotekāru 

savāktu grāmatu un frontes brošūru.

 Pirmajos gados bibliotēku apmeklē pārdesmit aktīvi 

lasītāji.



1944. gads

Pirmā bibliotēkas vadītāja – Agafija Parfenova, pirmā 

bibliotekāre – Darja Pilinska (Sedova). 



1945. gads

 Kopš 5. janvāra bibliotēka sāk saņemt periodisko 

literatūru un iespieddarbus, kurus piegādā Rēzeknes

un Rīgas grāmatu veikali.



1946. gadā bibliotēka no Kuldīgas ielas pārceļas uz 

Padomju ielu 3 (tagad – Brāļu Skrindu 3), kur Kultūras 

nama otrajā stāvā atrod sev mājvietu turpmākos 17 gadus.



1947. gadā par bibliotēkas 

vadītāju kļūst Klaudija 

Krilova.



Apriņķa bibliotēka. 1949. gads. No kreisās puses 

Jekaterina Šatilova (Belova), Darja Pilinska (Sedova).



1952. gads. Bibliotekāre Jekaterina Šatilova (no labās), 

bibliotēkas vadītāja Klaudija Krilova un lasītavas 

vadītāja Anna Starostina piereģistrē jaunās grāmatas.



1952. gads. Lasītava. Tuvplānā lasītājas Ņina Siņugina 

un Aleksandra Šeršņova.



1960. gads

 Bibliotēkā tiek ieviesta jauna lasītāju apkalpošanas 

forma – atklāta pieeja grāmatu fondam.

(Līdz šim bibliotēka savus lasītājus ar grāmatu fondu 

iepazīstināja tikai ar katalogu, bibliogrāfisko apskatu 

un grāmatu izstāžu palīdzību.)



1960. gads

 Notiek literārs vakars, kas veltīts krievu rakstnieka 

Antona Čehova simtajai dzimšanas dienai.

* Pasākumā nolasīts referāts, apraksti un stāsti, 

izspēlētas dažas satīriskas ainas.

* Sarīkojumā piedalās apmēram 70 cilvēku.

 Sevišķu lasītāju interesi rada pirmais mutvārdu 

žurnāls, kura lappuses vēsta par jaunākajām 

grāmatām, par latviešu prozaiķu un dzejnieku

daiļradi, par deju vēsturi utt.





1960. gads

 „Uz kosmosu” – tā bibliotēkas darbinieki nosauc otro 

mutvārdu žurnāla numuru, kuru demonstrē pilsētas 

kultūras namā.

Lasītāji izrāda lielu interesi un iesaka daudz labu

priekšlikumu, ko viņi vēlētos dzirdēt mutvārdu 

žurnāla trešajā numurā.



1961. gads

 Rēzekniešus, kas atnāk uz kinoteātri noskatīties 

jaunu filmu, aicina līdz seansa sākumam uzkavēties 

lasītavā, kur var saņemt žurnālus, laikrakstus, 

brošūras, ir arī abonements.



1963. gada 9. marts. Padomju dzejas vakars. 



1963. gads

 1963. gadā bibliotēka saņem (pārceļas 1964. gadā) 

jaunas telpas Padomju ielā 17 (tagad – Brāļu Skrindu

17), Grāmatu namā, kur pirmajā stāvā izvietots 

grāmatu veikals, bet otrajā – pilsētas bibliotēka.

Šajās telpās bibliotēka atrodas līdz 2000. gada  

aprīlim.



Grāmatu nams. Otrajā stāvā atrodas bibliotēka.



1966. gads

 Pilsētas bibliotēka sarīko mūsdienu padomju poēzijas 

cienītāju vakaru.

* Pārpildītajā lasītavā nedzird garus referātus – tiek 

piedāvāts īss dzejas apskats, stāstīts par

dzejniekiem, lasīti viņu dzejoļi.

* Jekaterina Kalvāne, Pjotrs Antropovs, Irina

Viļumovska un citi klātesošie nolasa arī savus 

dzejoļus.

* Rodas priekšlikums pie pilsētas bibliotēkas izveidot 

poēzijas cienītāju klubu.



Lasītāju konferences, pārrunas, skaļās lasīšanas 

pasākumi, grāmatu izstādes 20. gs. 60. gados. 



No 1967. līdz 1973. gadam par pilsētas bibliotēkas 

vadītāju strādā Lidija Dementjeva (pirmā no kreisās).

Lidija Dementjeva pirmā no kreisās.



Bibliotēkas vadītāja no 1973. līdz 1986. gadam Marija 

Šeikina (no kreisās) un bibliotekāre Marija Šeršņova.



1974. gada pavasarī pie Rēzeknes pilsētas 1. bibliotēkas. 

No kreisās: Jekaterina Belova, Marija Šeršņova, Irina Afanasjeva, Marija 

Šeikina.



1977. gads

 Šajā gadā republikā notiekošās tautas bibliotēku 

centralizācijas ietvaros trīs Rēzeknes pilsētas tautas 

bibliotēkas apvienojas, izveidojot vienotu Rēzeknes 

pilsētas centralizēto bibliotēku sistēmu.

 Rēzeknes pilsētas 1. bibliotēka kļūst par Rēzeknes 

pilsētas Centrālo bibliotēku.



1977. gads. Lasītava. No kreisās: bibliotēkas lasītāja un 

vecākā bibliogrāfe Marija Nipere (Sproģe).



1977. gads

 Šajos gados komplektēšanas nodaļa caurskata visu 

Padomju Savienības izdevniecību gada plānus ar 

izdošanai paredzēto grāmatu nosaukumiem, izvēlas 

vajadzīgos izdevumus un, norādot nepieciešamo 

eksemplāru skaitu, savus tematiskos plānus sūta uz 

Rīgas Bibliotēku kolektoru, kas savukārt izdevumus 

visām republikas bibliotēkām pasūta izdevniecībās.



1979. gads

 Pilsētas centrālās bibliotēkas fonotēkā regulāri 

pienāk jaunas skaņuplates ar simfoniskās, 

kamermūzikas, operu un kora mūzikas, poēzijas, 

prozas, dramaturģijas, estrādes un deju, kā arī bērnu 

un jaunatnes skaņdarbu ierakstiem.

Īpaši plaši pārstāvēti operas, kora un simfoniskās 

mūzikas ieraksti, dažnedažādas koncertprogrammas.



1980. gads. Visi vecāki aicināti uz 

bibliotēkas rīkoto kārtējo mutvārdu 

žurnālu „Uzmanību: pusaudzis!”. 

Pasākumā piedalās ārste narkoloģe 

Eleonora Borovika (no kreisās) un 

advokāte Gaļina Makarova.



1980. gads. Bibliotekāru sanāksme lasītavā. 1. rinda no kreisās: Marija Šeikina, 

Vija Logina, Marija Nipere (Sproģe), Marija Šeršņova. 2. rinda no kreisās: Alla 

Mihailova, Olga Čvanova, Svetlana Belova, Jekaterina Belova.



1980. gadā lasītavā tiek 

iedibināta laba tradīcija –

ievērojamu cilvēku jubilejām 

veltīt nelielas izstādes.



1986. gadā par bibliotēkas 

direktori kļūst Marija Nipere 

(tagad Sproģe).



1987. gads. Rēzeknes pilsētas centralizētās bibliotēku sistēmas darbinieču 

Margolijas Movšovičas darba un Olgas Rassohinas dzīves jubilejas svinības.



1988. gads

 Rēzeknes pilsētas centralizētajā bibliotēku sistēmā 

tiek izveidots vienots grāmatu fonds.

* Katram lasītājam ir tiesības izmantot visus 

izdevumus, kas tajā ienāk.

* Reti un dārgi izdevumi, kas paredzēti lasītāju 

epizodiskam pieprasījumam, grāmatas par mākslu, 

dažādas sērijas, jubilejas izdevumi un mācību 

grāmatas tiek sakopotas un glabātas īpašā nodaļā.



1989. gads

 Gada sākumā bibliotēkā 

parādās garīgā literatūra –

priesteris Andrejs Trapučka 

uzdāvina pirmos trīs 

Bībeles eksemplārus.



1990. gads

 Pateicoties Latvijas Kultūras fondam, trimdā izdotās 

grāmatas nonāk arī līdz tautas bibliotēkām.

 Stokholmas grāmatu apgādā „Atvase” iznākušās 

grāmatas saņem arī Rēzeknes pilsētas Centrālā 

bibliotēka.

 Artūrs Tālivaldis Rubenis, kurš savulaik dzimis 

Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagastā, Klīvlendas 

(ASV) „Daugavas Vanagu” kopas vadītājs, režisors, 

aktieris un dramaturgs, uzdāvina bibliotēkai paša 

latgaliešu valodā sarakstītus darbus.



1991. gads

 Kopš marta sākuma lasītavā skatāma garīgo grāmatu 

izstāde.

* Tā ir ļoti nozīmīga, jo ir pirmā garīgās literatūras 

izstāde visā bibliotēkas pastāvēšanas laikā.

* Izstādes noslēgumā tikšanās ar tās iniciatoru –

baptistu mācītāju Viktoru Drustu.



1992. gads

 21. novembris – dubulti nozīmīga diena latgaliešiem un 

Latgales grāmatniekiem.

* Pilcenē pārapglabā Vladislava Loča, latgaliešu grāmatu 

izdevēja, mirstīgās atliekas.

* Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā šim notikumam 

veltītas divas izstādes:

„Veļtejums Vladislavam Lōčam” un „Dzejnīks Alberts

Spogis” (Vladislava Loča darba turpinātājs).



1993. gads

 Pilsētā tiek slēgta zinātniski tehniskās literatūras

bibliotēka (savus fondus aizved uz Rīgu), un

Rēzekne paliek bez tehniskās literatūras.

 Centrālās bibliotēkas lasītava kļūst par populārāko 

vietu – ir pasūtīti visi valsts centrālie, arī vairāki 

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības izdevumi.

 Lasītavā gadās arī tā, ka vietas pamaz – pie katra 

galda sēž pa trim lasītājiem.



1994. gads. Bibliotēka atzīmē 50 gadu jubileju. Dažādu 

paaudžu RCB bibliotekāres jubilejas svinībās.



1994. gads

 Visus 50 gadus bibliotēka ir nemitīgi mainījusies un 

attīstījusies.

 Tās fonds ir izaudzis līdz 73 288 dažādu 

iespieddarbu eksemplāriem, tai skaitā ir 2 870 

skaņuplates.

 Audzis arī bibliotēkas darbinieku kolektīvs – pašlaik 

strādā 12 bibliotekāres. Ik dienas bibliotēkā iegriežas 

ap 200 apmeklētāju, bet lasītāju skaits sasniedzis 

4827.

 Pāri par 200 Latgales Kultūras centra izdevniecības 

klajā laisto grāmatu bibliotēkai ir uzdāvinājis 

izdevniecības vadītājs Jānis Elksnis.



1996. gads

 Bibliotēkā tiek ieviesti jauni papildus pakalpojumi: 

kopēšana un nakts abonements.

 Bibliotēka pirmo reizi rīko Ziemassvētku akciju 

„Atlaide parādniekiem”.



1998. gads

 Bibliotēkā reģistrēti 4968 lasītāji.

 Radio „Ef-Ei” informatīvajā raidījumā „Tas ir 

interesanti” 1 reizi nedēļā skan bibliotēkas sagatavota 

informācija.

 Jauno grāmatu izstādes tiek izliktas katra mēneša 

pirmajā sestdienā.

 Informāciju par jaunajām grāmatām var izlasīt avīzē 

„Ef-Ei”.

 Lasītāji pierakstās rindā pēc jaunieguvumiem.



1998. gads

 Atrodoties grāmatnīcas „Liesma” ēkas otrajā stāvā, 

bibliotēkā kļūst bīstami strādāt un uzturēties.

 Esošo fondu (68,5 tūkstoši grāmatu un arī periodika) 

spiediens uz grīdu 7 reizes pārsniedz pieļaujamo 

normu.

 Lasītavā, kurā ir 24 vietas, dienā vidēji uzturas 100 

cilvēku.

 Tiek nolemts bibliotēku pārcelt uz Latvijas pasta 

Rēzeknes nodaļas ēkas 2. un 3. stāvu.



1999. gads

 Noslēdzas konkurss Rēzeknes bibliotēkas telpu 

remontam Latvijas pasta ēkā. Septembrī to uzsāk 

SIA „Kolons”.

 Paredzēts bibliotēku aprīkot ar datoriem, 

apmeklētājiem piedāvāt interneta pakalpojumus.

 Bibliotēkas remonta otrajā kārtā ēkā plānots iebūvēt   

liftu, lai bibliotēku varētu apmeklēt arī cilvēki ar 

īpašām vajadzībām.



1999. gads

 Bibliotēkā reģistrēti 5230 lasītāji.

 Informāciju par jaunajām grāmatām var izlasīt avīzē 

„Rēzeknes Vēstis”.

 Darbā labi noder daiļliteratūras nosaukumu kartotēka, 

dzejas tematiskā kartotēka, kā arī daiļliteratūras 

tematiskā kartotēka.



2000. gads

 Paveikts liels darbs – bibliotēkas krājuma 

pārklasificēšana.

Centrālā bibliotēka  pilnībā pāriet uz universālo 

decimālo klasifikāciju (UDK).



2000. gads

 Pēc vairāk nekā četru mēnešu lasītāju apkalpošanas 

darba pārtraukuma 9. jūnijā svinīgi tiek atklātas 

pilsētas Centrālās bibliotēkas jaunās telpas 

Atbrīvošanas alejā 81/5.

No 12. jūnija to var apmeklēt arī lasītāji.

 Sadarbībā ar Norvēģijas sadraudzības pilsētu 

Ārendāli jaunajās telpās izvietots Norvēģijas 

informācijas centrs „Swoosh”.





2000. gads

 Atskaites dati pēc pirmajām 100 darba dienām rāda, 

ka to laikā:

* bibliotēkā reģistrējušies 1 490 jauni lasītāji;

* Centrālās bibliotēkas lasītavu un abonementu 

apmeklējuši 14 662 lasītāji, kuriem izsniegts 46 721 

iespieddarbs, sniegtas 1 780 uzziņas;

* informācijas centra „Swoosh” datorpakalpojumus 

izmantojuši 1 169 apmeklētāji.



2000. gads

 No oktobra bibliotēkā sāk darboties Eiropas 

Savienības informācijas punkts.

 ASV Latviešu fonds atbalsta bibliotēkas izstrādāto 

projektu par bibliotēkas grāmatu fonda latviskošanu 

un piešķir šim mērķim 7 000 dolāru (4 361 latu).



2001. gads

 Kopš aprīļa bibliotēku var apmeklēt invalīdi ratiņos.

Ar Šveicē izgatavotā pacēlāja palīdzību invalīdiem ratiņos ir iespēja 

nokļūt bibliotēkas abonementā (ēkas 2. stāvs).



2001. gads

 Bibliotēkā tiek sākti automatizācijas procesi.

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE ir Latvijā 

izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, 

kurš ieviests vairāk nekā 200 Latvijas publiskajās, 

speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un 

uzņēmumu bibliotēkās.



2001. gads

 IIS ALISE piegādes un pakalpojumu līgums 

Nr.A0002/2001 – 16.02.2001.

 IIS ALISE moduļa Pamatkonfigurācija (Komplektēšana. 

Kataloģizācija. Analītika. OPAC. Administrācija) iegāde –

21.02.2001.

 Personāla apmācība darbam ar IIS ALISE –

15.03.2001.

 IIS ALISE moduļa Svītrkodu drukas programma 

iegāde – 28.03.2001.



2001. gada marts. Pirmie sistēmas ALISE kursi. 



2001. gads

Pirmais ieraksts e-katalogā:

Apinis, Pēteris. Cilvēks:Anatomija, fizioloģija, 

pataloģijas pamati: [rokasgrām.]/P.Apinis;māksl. 

A.Zunde.- Rīga: Nacionālais Medicīnas apg.: Jāņa 

sēta,[1998].- 800 lpp.:il. ISBN 9984-92790 

a: PCB, RAEL, 14.05.2001 13:53:53



2001. gads

 Visās  bibliotēkās ir automatizēta lasītāju reģistrācija.

 Izveidota kopējā bibliotēku lietotāju datubāze, kas  

atrisina bibliotēkas reģistrēto lietotāju dublēšanās  

problēmu un atvieglo darbu ar parādniekiem.



2002. gads

 IIS ALISE moduļu Abonements (lasītāju reģistrācija),

Papildus datubāze (novadpētniecība) iegāde –
04.02.2002.

 IIS ALISE moduļa Priekšmetu klasifikācija iegāde –
11.02.2002.

 Personāla apmācība.

 Pirmais ieraksts Lasītāju datubāzē: 

Nr.1 Marija Sproģe

Reģistrēšanas  datums: 09.04.2002. 

(Ierakstu veic Baiba Mūze.)



2003. gads

 IIS ALISE moduļa WebPAC iegāde – 26.03.2003.

 Personāla apmācība darbam ar WebPAC

(Informācijas atlase interneta katalogā).

 IIS ALISE moduļa Z39.50 klients iegāde –

29.05.2003.

 Papildlicenču iegāde.

 Personāla apmācība darbam ar IIS ALISE moduli 

Z39.50 klients – 7.10.2003. 



2003. gads

 Bibliotēkas informācijas resursi ir pieejami arī 

internetā, top bibliotēkas mājaslapa.



2003. gads

 „Jaunumu” grāmatu izstādes 2 reizes mēnesī  – 1. un 

16. datumā.

 Izveidota nozaru literatūras rindas kartotēka.

 RCB pirmo reizi piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļas projektā.

 Abonementā tiek uzstādīts elektroniskais kases 

aparāts.



2004. gads

 Aprit 60 gadi, kopš darbojas Rēzeknes pilsētas 

Centrālā bibliotēka. 

Svētku reizē Rēzeknes kultūras namā uz svinīgu 

pasākumu pulcējas bijušie un esošie bibliotēkas 

darbinieki, sadarbības partneri, kolēģi no citām pilsētām 

un bibliotēkas atbalstītāji.



2004. gada 4. novembris. RCB darbinieki bibliotēkas 60 gadu jubilejā.



2005. gads

 Galvenais 2005. gada uzdevums – bibliotēkas fonda  

rekataloģizācija, lai sekmīgi varētu uzsākt 

automatizētu lasītāju apkalpošanu. 

 LR Proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 

jau trešo gadu tiek pasniegta Valērijas Seiles balva, 

šogad to iegūst Rēzeknes pilsētas Centrālā 

bibliotēka.

 RCB lietotājiem ir pieejami 9 datori ar interneta 

pieslēgumu.



2005. gads

 Attīstība VVBIS ietvaros:

* IIS ALISE moduļa Cirkulācija (Izsniegšana un 

saņemšana) iegāde, apmācības, papildlicences –

27.09.2005.; 

* no 5. decembra tiek uzsākta daļēji automatizēta 

grāmatu izsniegšana/saņemšana;

* lasītāji var arī attālināti rezervēt grāmatas.



2005. gads

 Pašvaldības Kultūras komiteja apstiprina izmaiņas 

bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādī, līdz ar to, 

sekojot citu pasaules bibliotēku praksei, internetu 

bibliotēkā varēs izmantot bez maksas.

 No 12. decembra lasītājiem tiek piedāvāts vienu 

stundu dienā internetu izmantot bez maksas.



2006. gads

 IIS ALISE moduļa Rezervēšana iegāde, apmācības, 

papildlicences – 26.09.2006. 

 Uzsākta Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga 

veidošana.

 Netiek papildināts sistemātiskais kartīšu katalogs.

 Visu rekataloģizēto izdevumu 

izsniegšana/saņemšana pilnībā automatizēta.

 15. decembrī Fonda izmantošanas organizācijas 

nodaļas (FION) krājums tiek apvienots ar 

abonementa krātuves krājumu.



2006. gads

 No jūlija līdz decembrim bibliotēka piedalās Baltijas 

Datoru akadēmijas, Kultūras informācijas sistēmu un 

Rēzeknes Augstskolas izstrādātajā projektā 

„Iedzīvotāju mūžizglītības informācijas tehnoloģiju 

apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās”.

Bibliotekāriem, pēc mācību beigšanas sekmīgi  

nokārtojot eksāmenus, ir iespēja iegūt ECDL 

datorprasmju sertifikātu.



2006. gada decembris. Bibliotekāres Rēzeknes Augstskolā 

pēc ECDL sertifikātu saņemšanas.



2006. gads

 Bibliotēkā norisinās profesionālais konkurss „Lasītāju 

apkalpošanas kultūra”.

Augstāko individuālo reitingu tajā iegūst Larisa 

Ivanova (abonements) un Līga Laizāne (lasītava).



2006. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas aktivitātes:  

* enciklopēdijas „Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, 

arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra” atvēršanas 

svētki un tikšanās ar autoru Vitoldu Mašnovski;

* tikšanās ar dzejnieci Olgu Sedakovu (Krievija);

* seminārs „Vecticībnieku kapsētu izpēte” projekta  

„Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums Latgalē”  

ietvaros (realizēts ar „Sabiedrības  integrācijas  fonda” 

atbalstu);

* tikšanās ar novadnieku, žurnālistu, pedagogu un 

dzejnieku Pjotru Antropovu.



2006. gads

 Rudenī tiek uzsākta dalība vērienīgajā publisko 

bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls” .

Projekta ietvaros bibliotēka saņem 

datortehniku un programmatūru, 

tiek uzlabots lokālais un interneta 

tīkls, bet bibliotekāri 140 stundu 

garā apmācību programmā apgūst 

gan datorprasmes, gan citas 

iemaņas.



2007. gads

 Attīstība VVBIS ietvaros:

* apmācības par Alise 4 versiju – 01.02.2007.;

* apmācības ALISE-i filiālbibliotēkās  – 12.10.2007.;

* lasītāju rinda pēc grāmatām no kartīšu „Rindas 

kartotēkas” izveidota datorā.



Latvijas valsts un Bila un 

Melindas Geitsu fonda 

finansētā projekta „Trešais 

tēva dēls” ietvaros 2007. 

gadā tiek saņemta 

specializēta datortehnika 

vājredzīgajiem (kopsummā 

par 5431,61Ls ).



2007. gada nogale. Projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros top tehniskais nodrošinājums. 



2007. gada decembrī Rēzeknes bibliotekāres projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 

Preiļu reģionālajā mācību centrā apgūst e-paraksta lietošanu. 



2007. gads

 Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja 

Vilhelmīne Zvīdriņa kļūst par Kultūras ministrijas 

konkursa „Par sasniegumiem bibliotēku, muzeju un 

tautas mākslas nozarēs 2006. gadā” bibliotēku 

nozares laureāti.



2007. gads

 Ar Latvijas Bibliotēku 

padomes 2007. gada    

13. novembra sēdes 

lēmumu tiek apstiprināts 

atzinums par RCB 

akreditāciju.



2007. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas  aktivitātes:

* tikšanās ar rakstniecēm Laimu Muktupāvelu un 

Santu Mežābeli;

* Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros rīkotā Latgales 

Kultūras centra izdevniecības izstāde prezentācija  

„Davums  2007. godā”.



2007. gads

 RCB mājaslapas www.rezeknesbiblioteka.lv

pilnveidošanās:

* modificēts lapas dizains;



2007. gads

 RCB mājaslapas www.rezeknesbiblioteka.lv

pilnveidošanās:

* tiek publicēts daudz vairāk jauno ziņu (turklāt ziņas

tagad satur daudz hipersaišu, tādējādi padarot 

bibliotēkas mājaslapu par izejas punktu uz 

plašāku informācijas apjomu), tajās tiek apskatīts 

vairāk tēmu, sniedzot daudzpusīgāku informāciju, 

kas var būt noderīga lasītājam un skar ne tikai 

RCB un aktivitātes tajā;



2007. gads

 RCB mājaslapas www.rezeknesbiblioteka.lv

pilnveidošanās:

* uzsākta regulāra (divreiz mēnesī) ziņu publicēšana 

par jaunajām grāmatām, tajās tiek ievietoti grāmatu 

vāku attēli, kā arī īsa informācija par attiecīgajām 

grāmatām; 

* izveidota jauna sadaļa „Jaunieguvumi”, kurā divas 

reizes mēnesī tiek ievietots jauno grāmatu saraksts; 

* izveidoti jauni bloki – „Citāts” un „Apskaties arī…”; 

* ievietoti vairāki noderīgi baneri.



2008. gads

 Ieviesta jauna tradīcija – izsludināt papildus akciju 

„Atlaide parādniekiem” Bibliotēku nedēļas laikā.

 RCB lietotājiem ik dienas ir pieejami 13 datori ar 

interneta pieslēgumu.

 Lasītavā jau 15. gadu turpinās plašākais izstāžu cikls 

„Latgale un latgalieši”, kurš veltīts Latgales novadam, 

tā cilvēkiem un notikumiem.

 Gada nogalē Rēzeknes pilsētas domes Kultūras 

pārvaldes rīkotajā Mazo projektu konkursā tiek 

atbalstīts projekts „Bērnu stūrīša izveide Rēzeknes 

pilsētas Centrālajā bibliotēkā”.



2008. gads

 Informācija par bibliotēku regulāri tiek sniegta 

bibliotēkas mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv , 

portālos www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv, 

www.lakuga.lv.

 Bibliotēkas darbinieki ir snieguši intervijas Latgales 

Reģionālajai televīzijai, ziņu aģentūrai LETA.

 Informācija par bibliotēkas jaunumiem dzirdama ziņu 

raidījumos „Latgolas Radejā” un radio „Ef-Ei”.



2008. gads

 Novadpētniecības darbs:

* tiek turpināta RCB novadpētniecības materiālu       

e-datubāzes veidošana;

* pavisam (līdz 31.12.2008.) izveidoti 27  870 

elektroniskie ieraksi, gada laikā – 3679;

* šajā datubāzē joprojām tiek iekļauti arī Latgales 

Kultūrvēstures muzeja lasītavas un Latgaliešu 

literatūras fonda jaunieguvumu bibliogrāfiskie 

apraksti.



2008. gads

 Novadpētniecības darbs

Bibliotēkas  speciālisti nodrošina novada analītikas 

bibliogrāfisko datu piegādi LNB veidotajai 

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzei.



2008. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas  aktivitātes:

*„Tāvu zemes kalendara 2009” jubilejas izdevuma  

prezentācija:

* ir ieradušies izdevuma autori, pilsētas domes pārstāvji, 

garīdznieki;

* Jānis Elksnis, LKC izdevniecības vadītājs, informē par 

Latgales kultūras centra izdevniecībā izdotajām 

grāmatām;

* muzikālajā daļā Dricānu sieviešu ansambļa „Almus” 

izpildījumā skan ansambļa vadītāja, dzejnieka un 

pedagoga Antona Matvejāna dziesmas;



„Tāvu zemes kalendara” 70. jubilejas izdevuma prezentācija RCB 

2008. gada 5. septembrī. 



2008. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas aktivitātes:

* Vladimira Nikonova grāmatas „Latgales 

vecticībnieki” atvēršanas svētki; 

* tikšanās ar dzejnieku Pjotru Antropovu; 



Tikšanās ar dzejnieku Pjotru Antropovu 2008. gada 29. martā. 



2008. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas  aktivitātes:

* Ainas Poišas seminārs „Kā būt laimīgam pārmaiņu 

laikā”; 

* dziednieces Bronislavas Plūmes grāmatas „Ceļš uz 

veselību” atvēršanas svētki; 

* tikšanās ar Personības pilnveidošanas centra 

direktori, konsultanti, pasniedzēju, neirolingvistiskās 

programmēšanas treneri, grāmatu autori Indru 

Melbārdi.



Bibliotekāres pirms tikšanās ar Ainu Poišu 2008. gada 13. maijā. 



2008. gads

 Norisinās „Latvijas Avīzes” akcija „Latvijas Vienotības 

josta”.

* Akcijas laikā (maijs – novembris)  ikviens, kurš vēlas 

apsveikt Latviju 90 gadu jubilejā, var to izdarīt, ierakstot 

savu vēlējumu īpašajā Lielvārdes jostas rullī.

* Apsveicēju ir ļoti daudz, rakstīt vēlējumus nāk pat 

veselas klases kopā ar skolotājām.

* Laikrakstā „Latvijas Avīze” publicēts raksts par 

Latvijas Vienotības jostas aizpildīšanu, kurā pieminēta 

arī RCB.



2008. gada septembris. Vēlējumu Latvijas Vienotības jostā raksta Rēzeknes Valsts 

ģimnāzijas skolniece. 



2008. gads

Mājaslapā tiek uzsākts iknedēļas minikonkurss –

katru pirmdienu tiek uzdots kāds jautājums, uz kuru 

atbildes bibliotēkas interneta vietnes apmeklētāji var 

nosūtīt e-pasta vēstules formā.

Balvas atkarībā no dzīvesvietas konkursa uzvarētāji 

saņem vai nu bibliotēkā, vai pa pastu.



2008. gads

 Tiek uzlabots bibliotēkas e-kataloga satura vizuālais 

atspoguļojums – elektroniskā kataloga ierakstiem tiek 

pievienotas sīkbildes (grāmatu un CD vāku attēli).

 Kopš septembra tiek veikta e-kataloga apmeklējumu 

uzskaite.



Piepildīts sapnis par ģimenei draudzīgu vidi – 2009. gada 31. martā 

abonementā svinīgi tiek atklāts Bērnu stūrītis.



2009. gads

 RCB sekmīgi startē UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas projektā „Stāstu laiks bibliotēkās”, kļūstot 

par vienīgo bibliotēku Latgalē, kura pēc pirmā posma  

noslēguma ir uzņemta un līdz ar citām 18 Latvijas 

bibliotēkām turpinās darbību UNESCO LNK 

izveidotajā „Stāstu bibliotēku tīklā”.

Pavasarī šī projekta un pilsētas Kultūras darbinieku 

dienas ietvaros tiek īstenots stāstu pasākums ar 

nosaukumu „Aprīļa anekdotes”, kurā piedalās RCB 

un filiālbibliotēku darbinieces.



2009. gadā bibliotēkai tiek piešķirts LNK UNESCO „Stāstu 

bibliotēkas” sertifikāts. Attēlā projekta kuratore Ruta Suseja.



2008. gada rudenī tiek likvidēts RCB grāmatu izsniegšanas punkts Vipingā. 

Attēlā – grāmatu gatavošana pārvešanai uz RCB.



2009. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas  aktivitātes:

* Tikšanās ar novadnieci, dzejnieci Leontīni Apšenieci 

un viņas grāmatas „Es nāku no bērnības” prezentācija 

RCB lasītavā.

Autore lasa savu dzeju, bet dzejas vārdus dziesmās 

izdzied mūziķis Andris Eriņš un Dricānu vidusskolas 

meitenes, kā arī Rēzeknes Skolēnu interešu centra 

vokālā grupa komponistes Sandras Mežores vadībā.



Tikšanās ar Leontīni Apšenieci 2009. gada 27. janvārī.



2009. gada 18. februārī, Ēnu dienā, lasītavas vadītājai līdzdarbojas 

Nautrēnu vidusskolas 10. klases skolniece Līga Ivulāne.



2009. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas aktivitātes:

* izstāde „Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi 

ezeri, kopīgas vērtības” RCB abonementā;

* dzejnieces un mākslinieces Betijas Bergas gleznu 

izstādes un grāmatas „Ikara Sindroms” prezentācija;

* Francijas Kultūras centra ceļojošā izstāde 

„Frankofonā komiksa gadsimts” RCB abonementā.



Izstādes „Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, 

kopīgas vērtības” atklāšana 2009. gada 24. martā.



Projekta „Trešais tēva dēls” bibliotēku reklāmas pasākums ar mūziķu un v. a. 

„Kultūras informācijas sistēmas” piedalīšanos Rēzeknes universālveikalā 2009. gada 

17. aprīlī.



Betijas Bergas gleznu izstādes un grāmatas „Ikara Sindroms” prezentācija 

RCB 2009. gada 22. maijā.



2009. gada 14. decembrī RCB abonementā tiek izvietota Francijas Kultūras 

centra ceļojošā izstāde „Frankofonā komiksa gadsimts”.



2009. gads

 Bibliotēkas mājaslapā publicētās ziņas iespējams 

ieteikt portāla  Draugiem.lv lietotājiem, izmantojot 

katrai ziņai pievienoto speciālo ikonpogu Pasaki 

draugiem.

 Tiek izveidots bibliotēkas profils arī sociālajā tīklā 

Twitter.



2010. gads

 Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes lēmumu 

par SIA „Rēzeknes Veselības aprūpes centrs” 

bibliotēkas krājuma nodošanu pilsētas centrālajai 

bibliotēkai, 2010. gadā tiek izveidots  RCB 

specializētais ārējās apkalpošanas punkts 

(Medicīnas bibliotēka) ar patstāvīgu grāmatu 

krājumu, kas atspoguļots bibliotēkas e-katalogā.



2010. gada janvārī tiek uzsākts darbs RCB Specializētajā apkalpošanas punktā.



2010. gada februārī bibliotēkā tiek atklāts Virszemes televīzijas 

konsultāciju punkts. To ierīko „Lattelecom” sadarbībā ar v. a. „Kultūras 

informācijas sistēmas”.



2010. gads

 Jauno grāmatu iepirkumi galvenokārt tiek veikti 

grāmatu bāzē „Latvijas Grāmata”, veikalos „Liesma” 

un „Avots”, pie IK „VIRJA”, SIA „Janus” (SIA „Latvijas 

Grāmata” un „Janus” grāmatas bibliotēka iepērk 

elektroniskā veidā).

 Regulāri tiek izmantoti izdevniecību izbraukuma 

tirdzniecības piedāvājumi.



2010. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas aktivitātes:

* Dzejas akadēmija:

* Tikšanās ar Latgales krievu dzejniekiem Pjotru

Antropovu, Olgu Orsu, Irinu Šejevsku

(Viļumovsku), Aleksandru Jakimovu;

* diskusijas un autoru lasījumi no krājuma „Dzejas 

akadēmija 2009”.



2010. gada februāris. Krievu dzejnieki (no kreisās) Aleksandrs Jakimovs, Olga Orsa, Irina 

Šejevska, Pjotrs Antropovs Dzejas akadēmijā RCB.



2010. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas aktivitātes:

* Vladimira Nikonova grāmatas „Latgales 

vecticībnieki fotogrāfijās” prezentācija;

* stāstu pēcpusdiena „Bibliotekāra profesija laiku 

lokos” (bibliotekāru atmiņu stāsti UNESCO projekta 

„Stāstu laiks” ietvaros);



Vladimira Nikonova grāmatas „Latgales vecticībnieki fotogrāfijās” prezentācija     

2010. gada 9. aprīlī. No kreisās: Marija Šeršņova, Vladimirs Nikonovs, Marija Sproģe.



Stāstu pēcpusdiena „Bibliotekāra profesija laiku lokos”  2010. gada Bibliotēku nedēļā.



2010. gads

 Plašāku skanējumu ieguvušas šādas aktivitātes:

* Māras Kalniņas medaļu mākslas izstāde „Es skatos 

Tev acīs”;

* dzejas almanaha „Rēzekne 2010” atvēršanas 

svētki (Rēzeknes pilsētas 725 gadu jubilejas  

ietvaros).



Māra Kalniņa Medaļu mākslas izstādes atklāšanā RCB 2010. gada aprīlī. 



Dzejas almanaha „Rēzekne 2010” atvēršanas svētkos 2010. gada 7. augustā.



2010. gads

 Gada nogalē tiek noslēgta  vienošanās ar Pleskavas 

apgabala universālo zinātnisko bibliotēku par 

pārrobežu sadarbību bibliotēku darba un informācijas 

apmaiņas jomā.



2011. gads

 Sākas Atbrīvošanas alejas centrālā posma 

rekonstrukcija, līdz ar to piekļuve Rēzeknes pilsētas 

Centrālajai bibliotēkai nereti ir apgrūtināta.



Skats uz RCB 2011. gada martā.



2011. gada 25. martā RCB abonementā tiek atklāta pirmskara gadu 

laika Krievu kultūras dienām veltīta izstāde „Krievu kultūras dienas 

Latvijā. 1925 – 1949”.



2011. gads

 Aprīlī projekta „Pierobežas kultūra” ietvaros 

bibliotēkas direktore M. Sproģe un direktores 

vietniece M. Šeršņova ar priekšlasījumiem 

„Pierobežas teritoriju grāmatniecības kultūras 

mantojuma saglabāšana” un „Rēzeknieši Pleskavas 

biogrāfiskajā vārdnīcā” piedalās VIII Starptautiskā 

grāmatu foruma „Krievu Rietumi” apaļā galda 

diskusijā „Pierobežu kultūra: mūs vieno grāmata”.

Šie priekšlasījumi publicēti projekta „Pierobežas 

kultūra” materiālu krājumā (Pleskava, 2011).



2011. gada jūlijā lasītavas vadītāja un Rēzeknes ESIP koordinatore  

Anita Gaidule piedalās vizītē seminārā Strasbūrā (Francijā).



2011. gads

 Tiek izveidota bibliotēkas mājaslapas versija krievu 

valodā.

 Bibliotēkas mājaslapai izveidota jauna ziņu sadaļa

latgaliešu valodā „Skaiti latgaliski” ar apakšsadaļām 

„E-resursu apskoti”, „Gruomotu apskoti”, „Izstuožu 

apskoti”, „Pasuokumi”, „Presis apskoti”, „Vysa kas”.



2011. gada 20. aprīlis. Jaunā mākslinieka Mareka Ruskula 

zīmējumu izstādes „Domu skices” atklāšana un tikšanās ar autoru.



2011. gads

 Bibliotēka kā sadarbības partneris starptautiskā 

jauniešu iniciatīvas projekta „Jaunatne darbībā” 

ietvaros iesaistās Jauniešu centra „JACis” (vadītāja 

Vija Grišina) aktivitātē „Media  4YOUth”. 

Direktores vietniece M. Šeršņova ir šī projekta 

konsultante, un atsevišķas projekta aktivitātes 

norisinās bibliotēkas telpās, piemēram, 

„Orientēšanās pasākums bibliotēkā” un 

pasākums  „Pasaules kafejnīca”.



„Pasaules kafejnīca” RCB lasītavā 2011. gada 11. maijā.



Orientēšanās pasākums RCB lasītavā 2011. gada 28. jūnijā.



2011. gads

 „Baltkrievu – latviešu, latviešu – baltkrievu vārdnīcas” 

prezentācija.

Pasākumā piedalās Baltkrievijas Republikas 

ģenerālkonsuls Latvijā Viktors Geisiks, Latvijas 

Baltkrievu  biedrības valdes locekle Jeļena Lazareva, 

Rēzeknes Baltkrievu biedrības vadītāja Ludmila 

Steca.

To kuplina arī Baltkrievu folkloras ansamblis no  

Jēkabpils.



2011. gada 18. maijs. Baltkrievu vārdnīcas prezentācija. Attēlā Latvijas 

Baltkrievu savienības valdes locekle Jeļena Lazareva.



2011. gads

 Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva 

dēls” un „FotoAkadēmijas” rīkotajā konkursā „Es mīlu 

tavu foto”, kurā bibliotēku apmeklētāji bija aicināti 

fotografēt Latvijas bibliotēkas, pirmo vietu un īpašo 

balvu izcīna rēzeknietis Kristaps Kalabanovs, kurš ir 

veiksmīgi notvēris Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas lasītavas fotomirkli.





2011. gads

 No augusta bibliotēkā ir pieejams jauns pakalpojums 

– iespēja pieteikties virtuālajam elektroniskajam 

parakstam.

Šo pakalpojumu nodrošina lasītavas vadītāja Anita 

Gaidule un Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja 

Anna Keirāne.



2011. gads

 Dzejoļu  krājuma  „Novadu  sasaukšanās”  

prezentācija.

Tikšanās ar krājuma autorēm Aiju Celmu, Mārīti 

Bikovsku un Elitu Bičevsku. 

Dzeju lasa dzejniece Rasma Urtāne.



Literārā almanaha „Olūts” un gadagrāmatas „Tāvu zemes kalendars 

2012” atvēršanas svētki 2011. gada 16. novembrī.



2011. gads

 Stāstu pēcpusdiena „Tikšanās pēc 10 gadiem”  

UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” ietvaros 

(dalībnieki – Rēzeknes Augstskolas bijušās studentes 

– tagad bibliotekāres, skolotājas, muzeja darbiniece 

un korektore).



2011. gads

 Oktobrī abonementā tiek rīkota grāmatu un rokdarbu 

izstāde „Mans vaļasprieks”.

Izstādes eksponāti tiek sagādāti, pateicoties 

bibliotēkas atsaucīgajām lasītājām un Rēzeknes      

1. vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājai 

Veltai Dzervinikai, kā arī šīs skolas audzēkņiem.



Izstāde „Mans vaļasprieks” RCB abonementā 2011. gada oktobrī.



2011. gads

 Novembra tradicionālā aktivitāte – Ziemeļvalstu  

bibliotēku nedēļa.

Šoreiz tās tēma – „Humors Ziemeļos”.

Abonementā tiek organizēta grāmatu izstāde 

„Humors Ziemeļos un Latvijā”, karikatūru izstāde 

„Dāņu karikatūrista Herlufa Bidstrupa darbi” un 

sadarbībā  ar fotosalonu „Kodak Express” –

elektroniskā fotogrāfiju izstāde „Ziemeļvalstis 

fotogrāfijās”.



No 2011. gada 5. līdz 10. decembrim RCB skatāma tematiskā izstāde „Kaķu nams”. 

Lai to aplūkotu, uz bibliotēku nāk bērnu ekskursijas.



2012. gads

 Gada aktualitātes un prioritātes: RCB atkārtota 

akreditācija, bibliotēkas informācijas resursu 

attīstība, kopkrājuma inventarizācija.

 No 7. līdz 9. maijam 

bibliotēkā tiek veikta pirmā

inventarizācija e-vidē.



2012. gads

 26. janvārī RCB 

lasītavā notiek 

latgaliešu 

izdevēja 

Vladislava Loča 

simtgadei veltīts 

pasākums. 



2012. gads

 Laikraksta 

„Rēzeknes Vēstis” 

ielikuma „Mōras 

Zeme” 15 gadu 

jubilejas 

pasākums –

laikraksta lasītāju, 

izdevēju un autoru 

tikšanās lasītavā 

14. februārī.



2012. gads

 5. un 6. aprīlī RCB direktore Marija Sproģe un viņas 

vietniece Marija Šeršņova piedalās Pleskavas kolēģu 

īstenotā projekta „Pierobežas kultūra” IX 

Starptautiskā grāmatu foruma „Krievu Rietumi” 

konferencē „Pierobežas kultūra: etniskās saskaņas 

veicināšanai”.

Foruma ietvaros tiek 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).



Sadarbībā ar jauniešu centru „JACis” 2012. gada 23. aprīlī notiek 

ziedu tēmai veltīta tematiska pēcpusdiena ar plašu grāmatu izstādi un 

praktiskām aktivitātēm „Plaukst pavasara  ziedi”.



2012. gads

Izstādes bibliotēkā

 No 1. līdz 20. februārim abonementā tiek rīkota 

Valentīndienai veltītu apsveikumu, dāvaniņu un 

grāmatu izstāde.

Eksponāti sagādāti, pateicoties Rēzeknes 1. 

vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājai 

Veltai Dzervinikai, kā arī šīs skolas 5., 6. un 9. klašu 

skolniecēm.



Valentīndienai veltītā izstāde 2012. gada februārī. Apsveikumi un dāvaniņas.



2012. gads

 Izstādes bibliotēkā

* Martā abonementā skatāma četru autoru, Guntas 

Terēzijas, Evitas Skrebinskas, Dainas Eglītes un 

Sandras Sabīnes Jaundālderes, grafikas izstāde 

„Četri elementi”.



 Izstādes bibliotēkā

* Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde 

„Dzīves pabērni latviešu literatūrā”.

* Preiļu Galvenās bibliotēkas vecākās bibliotekāres  

Veltas  Popas fotoizstāde „Dabas ritmu harmonija”.

2012. gads



Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Dzīves pabērni latviešu 

literatūrā” RCB skatāma no 2012. gada 13. līdz 24. februārim.



2012. gada aprīļa beigās uz RCB atceļo Preiļu Galvenās bibliotēkas 

vecākās bibliotekāres Veltas Popas fotoizstāde „Dabas ritmu harmonija”. 



 Izstādes bibliotēkā

* Francijas institūta Latvijā ceļojošā izstāde „Aizjūras 

bioloģiskā daudzveidība”.

* Rēzeknieša Broņislava Kravaļa monētu un 

banknošu kolekcijas izstāde.

* Mākslas meistares Ilgas Kazules zīmēto mandalu 

izstāde.

2012. gads



No 2012. gada 16. līdz 30. maijam RCB abonementā apskatāma izstāde 

„Aizjūras bioloģiskā daudzveidība”.



No 2012. gada 4. līdz        

13. jūlijam RCB abonementā

apskatāma Jauniešu atvērtā 

centra „JACis” un Rēzeknes 

pilsētas domes Izglītības 

pārvaldes jaunatnes 

iniciatīvu projekta „Radošais 

lidojums” ietvaros rīkotajās 

radošajās darbnīcās tapušo 

darbu izstāde.



2012. gads

 Turpinās 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 latu apmērā.



Projekta aktivitātes: interaktīvā stenda „Erasmus vēstnieki” viesošanās 

bibliotēkā 2012. gada jūnijā (attēlā), Karjeras nedēļa Rēzeknē, VIIA lektores 

dalība reģiona bibliotekāru apvienotajā seminārā. 



2012. gads

 Sagaidot 3. Pasaules latgaliešu konferenci  un saietu, 

RCB lasītavā 20. jūlijā notiek „Tāvu zemes kalendara 

2013”  un literatūras almanaha „Olūts” 17. laidiena 

prezentācija.



2012. gads

 27. septembrī notiek pasākums „Konstance 

Benislavska – tikšanās Dzejas  mēnesī”, kurā 

piedalās Lazdukalna pagasta  (Rugāju novads) 

novadpētnieks, literāts un tulkotājs  Leonards 

Rakickis, kurš pētījis poļu muižnieku Benislavsku

dzimtas vēsturi no tās saknēm Polijā, kā arī apzina 

šīs dzimtas pēcnācējus Latvijā.



2012. gada 27. septembris. Leonards Rakickis stāsta par Benislavsku dzimtu. 



2012. gads

 Oktobrī bibliotēkā viesojas Bibliotēku akreditācijas 

komisija un izvērtē tās atbilstību akreditācijas 

nosacījumiem.

 Novembrī pēc atkārtotas akreditācijas Latvijas 

Bibliotēku padomes sēdē Rēzeknes pilsētas 

Centrālajai bibliotēkai atkārtoti tiek piešķirts reģiona 

galvenās bibliotēkas statuss.



RCB administrācija un struktūrvienību vadītājas pēc bibliotēkas akreditācijas 

apliecības saņemšanas 2012. gadā. 



2012. gads

 13. novembrī bibliotēkā notiek UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas programmas „Pasaules atmiņa” 

seminārs.

Tajā tiekas arhīvu, muzeju un bibliotēku pārstāvji no 

Baltinavas, Balviem, Nautrēniem un Rēzeknes.

Semināru vada Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

direktors Andris Vilks un UNESCO LNK komunikāciju 

un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkeviča.



LNB direktors Andris Vilks 2012. gada 13. novembrī UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas programmas „Pasaules atmiņa” seminārā RCB.



2012. gada nogalē RCB 

saņem pateicības rakstu no 

UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas (LNK) 

iniciatīvas „Stāstu 

bibliotēkas” par 

stāstniecības tradīciju 

attīstīšanu un saglabāšanu 

Latvijā un to 

popularizēšanu ārpus 

Latvijas robežām.



2013. gads

 16. janvārī tiek veiktas izmaiņas lietotāju 

apkalpošanas tehnoloģiskajā procesā, pārtraucot 

izmantot papīra formāta formulārus.

Bibliotēkas materiālu izsniegšana un saņemšana 

turpmāk tiks reģistrēta tikai bibliotēkas informācijas 

sistēmas datubāzē.

Lasītājiem vairs nav jāparakstās par lietošanai 

paņemtajiem materiāliem.



2013. gads

Pirmās kastes ar likvidētajiem formulāriem un pasītēm.



2013. gads

 27. aprīlī, iesaistoties Vislatvijas lielās talkas 

aktivitātēs, bibliotekāres dodas sakopt Rēzeknes 

Miera ielas kapos apbedīto sabiedrisko un kultūras 

darbinieku kapu kopiņas.



2013. gada 25. janvārī tiek izspēlēta izzinoša un radoša 

nakts orientēšanās spēle „Atrodi bibliotēkā” kopā ar 

Rēzeknes jauniešu atvērto centru „JACis”.



2013. gads

 Eiropas mēnesī, maijā, jaunākā skolas vecuma 

bērniem tiek organizēta izzinoša interaktīva spēle par 

Eiropas Savienību – „40 minūtēs apkārt Eiropai”.

Spēlē piedalās Rēzeknes 1. vidusskolas 4. klase 

un  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 4. klase.)



2013. gads

 2013. gadā UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu 

bibliotēkas” ietvaros tiek organizēti šādi tematiski 

pasākumi:

* „Zaļā Rēzekne”;

* „Rēzeknes arhitektūra”;

* „Nacionālo minoritāšu un reliģiju daudzveidība 

Rēzeknē”.

Šie pasākumi aktualizē lokālā mutvārdu mantojuma 

saglabāšanas tradīcijas.



2013. gads

 Bibliotēkas tematiskajā pasākumā „Bibliotēka –

grāmatu nams” Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas 

svētdienas skolas audzēkņi (bērni un jaunieši) gūst 

ieskatu, kā meklēt informāciju novadpētniecības 

materiālos.

 Bibliotēkā sadarbībā ar Rēzeknes Pareizticīgo 

baznīcas svētdienas skolu tiek organizēts tematisks 

pasākums „Lasīsim kopā: ģimene un lasīšanas 

tradīcijas”.



2013. gads

 Tiek organizēti vairāki novadpētniecības tematikai 

veltīti pasākumi:

* vecticībnieku dzejnieku dzejas krājuma „Trista ļet

nas zovut staroverami” prezentācija;

* valodnieka Pētera Stroda 121. dzimšanas dienas 

atcerei veltīts pasākums – atkārtota 

„Pareizraksteibas vōrdneicas” izdevuma 

prezentācija;



P. Stroda „Pareizraksteibas vōrdneicas” atkārtotā 

izdevuma prezentācija 2013. gada 25. aprīlī.



2013. gads

 Tiek organizēti vairāki novadpētniecības tematikai 

veltīti pasākumi:

* Voldemāra Vogula dzejas krājuma „Sirds bolss” 

atvēršanas svētki;

* Jurija Tiņanova 119. dzimšanas dienas atcerei 

veltīts pasākums (sadarbībā ar studijteātri „Joriks” 

un Jurija Tiņanova muzeju).



V. Vogula dzejas krājuma „Sirds bolss” atvēršanas 

svētki 2013. gada 23. jūlijā.



2013. gads

 No jūlija līdz septembrim bibliotēka organizē 

lasīšanas zibakciju jeb flashmob programmu 

„Rēzekne skaita nu „Zeimuļa” da GORAM”. 

Ikviens rēzeknietis tiek aicināts piedalīties kopīgā 

grāmatu lasīšanā piecos pieturas punktos Gājēju ielā: 

pie „Zeimuļa”, pretī „Rēzeknes ūdenskanālam”, iepretim 

veikalam „Rimi”, pie Baptistu draudzes nama un pie 

GORA.





2013. gada 3. augustā bibliotēka piedalās Rēzeknes pilsētas 

svētku gājienā. Svētku moto – „Dzīve kā kino…”. 



2013. gads

Tiek rīkoti stāstu vakari „Latvijas Tautas frontes kustība un Trešā 

atmoda Rēzeknē” (UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” 

ietvaros sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju).

24. maijs

28. augusts



2013. gads

 RCB lasītavā no 25. novembra līdz 9. decembrim 

apskatāma tematiska projekta ietvaros tapusi izstāde 

„Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei – 25”, kas liecina 

par Trešās atmodas laiku Rēzeknē un Rēzeknes 

novadā 20. gadsimta 80. – 90. gados.



2013. gads

Izstāde „Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei – 25” RCB lasītavā. 



2013. gads

 Turpinās aktīva sadarbība ar pilsētas skolām.

* Viena no populārākajām sadarbības formām –

ekskursijas uz bibliotēku (gada laikā sarīkotas 14).

* Ekskursiju laikā jaunieši tiek iepazīstināti ar 

bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanas 

iespējām datubāzēs un citos resursos, tai skaitā –

personāliju un tematiskajās mapēs.



2013. gads

 Ēkai, kurā atrodas bibliotēka, ir mainījies īpašnieks, 

notiek vērienīgs remonts.



2013. gads

 Tiek uzsākta sadarbība ar Skodas pilsētas publisko 

bibliotēku (Lietuva).

11. oktobrī RCB direktore Marija Sproģe, direktores 

vietniece Marija Seršņova un vecākā bibliogrāfe Ruta 

Suseja piedalās starptautiskā konferencē „Vārdi, ko 

šodien izrunājam”, kuru, aktualizējot reģionālo valodu, 

izlokšņu un dialektu problēmas, rīko Skodas pilsētas 

bibliotēka.

RCB speciālistes piedalās ar priekšlasījumiem par 

latgaliešu valodas un kultūras jautājumiem, kā arī ar 

samērā plašu latgaliešu grāmatu izstādi.



Ar priekšlasījumu konferencē Skodā 2013. gada 11. oktobrī uzstājas 

RCB direktore Marija Sproģe.



2013. gads

 Bibliotēkai ir izveidojusies cieša sadarbība ar 

Pleskavas apgabala universālo zinātnisko bibliotēku 

(Krievija), jau trešo gadu pēc kārtas RCB tiek aicināta 

piedalīties starptautiskajā forumā „Krievu Rietumi”.

Šoreiz bibliotēkas direktore M. Sproģe un direktores 

vietniece M. Šeršņova forumā piedalās ar 

ziņojumiem par aktuāliem Latgales grāmatniecības 

jautājumiem un ievērojamiem novadniekiem, kas 

saistīti ar Pleskavu.



2013. gads

 Forumam „Krievu Rietumi” sagatavoti priekšlasījumi 

„Dzejas almanaha „Rēzekne” pieredze” un „Dzejnieks 

Jevģenijs Šešolins: Rēzekne-Pleskava”.



2013. gads

 Bibliotēka uztur ciešu sadarbību ar vietējiem masu 

medijiem, visām reģiona bibliotēkām.

 Informācija par bibliotēku darba aktualitātēm tiek 

piedāvāta interneta vietnēm www.rezekne.lv, www.i-

rezekne.lv, www.rezekne24.lv, www.publika.lv, 

www.biblioteka.lv un www.lakuga.lv.



2013. gads

 Bibliotēkas mājaslapā tiek nodrošināta publicitāte 

reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām.

 Informācija par bibliotēkas aktualitātēm atrodama arī 

bibliotēkas profilā sociālajos tīklos Draugiem.lv un 

Twitter.com.



2013. gads

Nozīmīgākie RCB sadarbības partneri

 Latgales Kultūrvēstures muzejs

Turpinās projekta „Par Rēzekni un Latgali internetā: 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales 

Kultūrvēstures muzeja lasītavas vienotas 

novadpētniecības materiālu datubāzes digitālā versija” 

ietvaros sāktā sadarbība.



Nozīmīgākie RCB sadarbības partneri

 Latgales Kultūras Centra 

izdevniecība

Izdevniecība regulāri dāvina 

bibliotēkai grāmatas, žurnālus un 

laikrakstus.

Bibliotēka savukārt cenšas 

popularizēt izdevniecībā izdotās 

grāmatas, rīkojot izstādes un citus 

pasākumus.

2013. gads

Latgales Kultūras centra izdevniecības 

vadītājs Jānis Elksnis



Gads

Reģistrēto 

lietotāju 

skaits

Apmeklējumu 

skaits

tieši/virtuāli

Izsniegumu 

skaits

Krājuma 

apjoms

2004. 6086 79 279 230 330 68 934

2005. 5650 73 867 178 088 67 956

2006. 5183 80 916 151 366 66 426

2007. 4667 71 350 143 694 63 586

2008. 4573 79 022/25 721 149 326 53 020

2009. 4894 72 956/42 380 158 758 47 967

2010. 4700 68 768/71 767 148 808 49 947

2011. 4321 65 281/97 394 140 716 48 405

2012. 4057 61 788/104 970 132 336 49 199

2013. 3890 59 441/98 319 119 135 49 980

2013. gads

Bibliotēkas statistikas tabula par pēdējiem 10 gadiem.



2014. gads

15. janvārī interesants pasākums notiek bibliotēkas lasītavā – Rēzeknes 

3. vidusskolas 8. – 12. klašu skolēniem nopietnas un nenopietnas 

izdarības tiek piedāvātas informatīvi izzinošā vakarā 

„Bibliotēka. Krēsla.  Atklājumi”.



2014. gada 18. janvārī bibliotēkas pārstāvji piedalās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas un nodibinājuma „Rīga 2014” rīkotajā grāmatu pārvietošanas 

akcijā „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde” Rīgā.



2014. gads

 14. februārī – Valentīna dienā – Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā notiek UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu 

bibliotēkas” pasākums, kas veltīts stāstiem par 

draudzību, mīlestību, dziļām un patiesām jūtām, 

kuras visos laikos vienojušas cilvēkus neatkarīgi no 

vecuma, reliģiskās un etniskās piederības.



Valentīndienas stāstu 

vakars RCB 2014. gada 

14. februārī.



2014. gads

 21. februārī, atzīmējot UNESCO Starptautisko 

dzimtās valodas dienu, bibliotēkā notiek pasākums, 

kurā vairākās pasaules valodās tiek lasīta Knuta 

Skujenieka viendzejoļa grāmata „Poga”.

Dzejolis „Poga” tiek lasīts pavisam 11 valodās –

latviešu, angļu, vācu, spāņu, krievu, poļu, bulgāru, 

turku, armēņu, gruzīnu un latgaliešu.

Deklamētāju lomā iejūtas jaunieši – brīvprātīgie no 

dažādām pasaules valstīm, kuri darbojas Rēzeknē un 

apmeklē atvērto jauniešu centru „JACis”.





Izstādē „Valodu pasaule Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā” 2014. gada        

21. februārī aplūkojamas grāmatas vairāk nekā 20 pasaules valodās.



2014. gads

 26. februārī bibliotēkas Konferenču zālē notiek 

bezmaksas informatīvais seminārs par Erasmus+ 

programmu, kas ir jauna Eiropas Savienības 

programma izglītības, apmācības, jaunatnes un 

sporta jomā 2014. – 2020. gadam.



2014. gads

 E-prasmju nedēļas ietvaros (24. – 30. marts) bibliotēku 

darbiniekiem notiek seminārs/diskusija par e-lietām 

bibliotekāra ikdienas darbā.

 Lasītāji E-prasmju nedēļas laikā var izpildīt e-Guardian 

IKT drošības prasmju barometru, aizpildīt testu „Es –

elektroniskā vidē” vidusskolēniem, uzzināt vairāk par 

bibliotēkas piedāvātajiem e-pakalpojumiem, 

pieskaitīties E-prasmju nedēļas skaitītājā un saņemt 

informatīvus bibliotēkas sagatavotus materiālus.



E-prasmju nedēļas seminārs bibliotēku darbiniekiem 2014. gada 25. martā.



2014. gads

 Sagaidot Starptautisko teātra dienu, lasītavā skatāma 

Rēzeknes studijteātra „Joriks” kostīmu izstāde.

Tērpu kolekciju papildina bibliotēkas 

novadpētniecības materiālu izstāde par „Jorika” 

notikumiem bagāto dzīvi uz skatuves.



Vecākā bibliotekāre Svetlana Belova vienā no studijteātra tērpiem 2014. gada martā.



2014. gads

 No aprīļa bibliotēka iesaistās projektā „Baltijas ceļa 

stāsti”, kas veltīts Baltijas ceļa 25. gadadienai, kuru 

atzīmē 23. augustā.

Projekta kuratore bibliotēkā ir lasītavas vadītāja Anita 

Gaidule.



2014. gads 

 20. aprīlī jaunatnes iniciatīvu projekta 

„Connected by rivers” (projektu 

īsteno sabiedriskā organizācija 

„Jaunatnes čemodāns”) dalībnieki, 

brīvprātīgie, RCB pārstāves un 

speciālists Pēteris Tukišs, kurš 

pārzina upes vēsturi, dodas izzinošā 

ekskursijā pa Rēzeknes upes krastu 

no Nikodema Rancāna ielas līdz 

Festivāla parkam.



2014. gada 20. aprīlis.



2014. gads. Bibliotēku nedēļa

 No 22. līdz 27. aprīlim norisinās Bibliotēku nedēļa, 

kuras vadmotīvs ir „Informēts un vesels”. 

Bibliotēkā notiek šādas aktivitātes:

* atlaižu akcija parādniekiem „Atnāc un iegūsti”;

* Annas Romanovskas un Eduarda Utāna fotogrāfiju 

virtuālā izstāde „Bibliotēka, bibliotekāri un bibliotēkas 

dzīve fotogrāfijās”;

* tematiskas izstādes „Veselība dārgāka par zeltu” un 

„JACis bibliotekāru fotogrāfijās”.



2014. gads. Bibliotēku nedēļa

Bibliotēkā notiek šādas aktivitātes:

* izstāde „Vecmāmiņas pūralādes dārgumi” –

bibliotekāru ģimeņu rokdarbi;



2014. gads. Bibliotēku nedēļa

Bibliotēkā notiek šādas aktivitātes:

* tematiska izstāde „Lasīt bauda, dzīvot bauda!” par 

grāmatām un lasīšanu mākslā;

* diskusija „10 gadi – pārmaiņas un ieguvumi no dalības 

Eiropas Savienībā”;

* informatīvs seminārs „Komunikāciju meistarība, prasme 

sarunāt jebko ar jebkuru”, ko vada sertificēta NLP meistare 

Ilga Gorsvāne;

* tikšanās ar dzejnieci Irinu Šejevsku (Viļumovsku) viņas 

jaunā dzejas krājuma „Svet daļokoj zvezdi” prezentācijā.



2014. gada 24. aprīlī RCB lasītavā notiek diskusija „10 gadi – pārmaiņas un 

ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā”.



2014. gada 25. aprīlī RCB lasītavā notiek Irinas Šejevskas jaunākās 

dzejoļu grāmatas prezentācija.



 2014. ir dzejnieces Broņislavas Martuževas jubilejas 

gads. Pieminot viņu un aicinot ikvienu ieklausīties 

dzejas rindās, bibliotēkā maija sākumā ar dzejas 

kompozīciju „Caur dienām nevalodīgām…” viesojas 

jaunieši no Jēkabpils vakara vidusskolas.

2014. gads



Broņislavai Martuževai veltīts pasākums „Caur dienām nevalodīgām…” 

RCB lasītavā 2014. gada 8. maijā.



No 2014. gada 8. līdz 26. jūlijam RCB abonementā apskatāma Riebiņu 

novada Stabulnieku pagasta bibliotekāres Birutas Čaunānes gleznu izstāde.



No 2014. gada 11. jūlija līdz 11. augustam RCB lasītavā apskatāma Rēzeknes 

Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina izglītības 

programmas audzēkņu darbu izstāde.



 7. augustā bibliotēkā notiek lekcijas tipa pasākums 

„Labrīt, dvīnītes, jeb dvīņu gaitas skolas un 

pirmsskolas izglītības iestādēs”, ko piedāvā 

Čičesteras Universitātes lektore, Lovderas 

pirmsskolas izglītības iestādes direktores vietniece 

Zanda Fabrika no Lielbritānijas. 

2014. gads



Draudzīgas sarunas pēc lekcijas „Labrīt, dvīnītes, jeb dvīņu gaitas skolas un 

pirmsskolas izglītības iestādēs” 2014. gada 7. augustā.



 19. un 20. augustā bibliotēkā tiek prezentēta grāmata 

„Mans laikabiedrs”, ko sarūpējis un visām bibliotēkām 

dāvina laikraksts „Rēzeknes Vēstis”.

2014. gads

Grāmata veltīta 

Rēzeknē un Latgalē 

pazīstamiem cilvēkiem. 

Uz prezentāciju tiek 

aicināti visi 110 autori.



2014. gada septembris. Bibliotēkā apskatāma projekta „Connected by 

rivers” ietvaros tapusī Rēzeknes un Gunicas upes fotogrāfiju izstāde.



 5. septembrī 

bibliotēkas lasītavā 

notiek tikšanās ar 

dzejnieku Igoru 

Bogdanoviču un 

viņa pirmā dzejas 

krājuma „Vo imja 

ļubvi…” 

prezentācija.

2014. gads



2014. gads

Ir noslēdzies ēkas remonts, bibliotēkas telpas tagad ir vizuāli pievilcīgas, bet 

apstākļi tajā – darbam atbilstoši.



2014. gads

 Oktobrī bibliotēkas abonementa apmeklētājiem tiek 

piedāvāta iespēja piedalīties Franča Trasuna 150. 

jubilejas sagaidīšanas akcijā – šalles adīšanā.



2014. gads

 8. oktobrī, atzīmējot Starptautisko Veco ļaužu dienu, 

tiek atklāta Rēzeknes Pensionāru dienas centra 

rokdarbu pulciņa „Māksla pašu rokām” sagatavota 

cepuru, lakatu un izšuvumu  izstāde.

Čaklās rokdarbnieces tiek uzaicinātas uz bibliotēku, 

viņas pastāsta, kas šodien palīdz saglabāt enerģiju, 

dzīvesprieku un kur tiek smeltas idejas rokdarbiem, 

savukārt bibliotēkas darbinieki iepazīstina ar 

bibliotēkas krājuma „labumiem”.



2014. gads

Rēzeknes Pensionāru dienas centra rokdarbnieces pasākumā RCB.

Attēlā pa kreisi: radošā pulciņa vadītāja Svetlana Arefjeva (no kreisās), 

abonementa vadītāja Zita Gorsvāne, lasītavas vadītāja Anita Gaidule.



2014. gada 10. oktobrī bibliotēkas Konferenču zālē 

notiek Jevgēņija Šešolina grāmatas „Izmaragd so dna 

Velikoj” prezentācija.



 Bibliotēkā pieejamas 508 novadpētniecības mapes.

* Novadpētniecības mapēs ir apkopoti dažādi materiāli 

un raksti no periodiskajiem izdevumiem un citiem 

avotiem, kuri atspoguļo ar Rēzekni, Rēzeknes 

novadu, citiem Latgales novadiem un to iedzīvotājiem 

saistītu informāciju. 

* Mapes pieejamas izmatošanai RCB lasītavā uz vietas.

2014. gads



2014. gads. „Tiņanova rudens”  

 No 17. līdz 19. oktobrim Rēzeknē pirmo reizi notiek 

starptautiskais teātru festivāls „Tiņanova rudens”, kas 

veltīts slavenā rēzeknieša, pasaulē zināmā 

rakstnieka, dzejnieka un literatūrzinātnieka Jurija 

Tiņanova 120 gadu jubilejai.

Bibliotēkā visu oktobri skatāma grāmatu un 

novadpētniecības materiālu izstāde „Mēs nākam no 

bērnības savas…” (Jurijam Tiņanovam – 120).

Bibliotēka sagatavo virtuālo izstādi „Jurijam 

Tiņanovam – 120”.



2014. gads

 7. novembrī RCB notiek bibliotēkas 70 gadu jubilejai 

veltīts atmiņu stāstu vakars, kurā pulcējas esošie un 

bijušie RCB darbinieki.

Pasākumā pirmoreiz tiek pārlapots arī rakstīto atmiņu 

krājums, kas tapis, gaidot bibliotēkas jubileju.



2014. gada 7. novembris. Esošie un bijušie RCB darbinieki bibliotēkas 70 gadu jubilejā.



Uzziņu avoti

o Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas darba 

pārskati.

o Novadpētniecības mapes.

_______________________________________

Izmantoti foto arī no darbinieku personīgajiem arhīviem.



Virtuālā izstāde                                 

„Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai – 70” 

izstrādāta 2014. gada novembrī.

Autori: Zita Gorsvāne, Larisa Ivanova, Anna 

Romanovska, Aleksandrs Vinogradovs, Žanna 

Stramkale. 


