
Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Bibliot ēku dienests: funkcijas un uzdevumi



Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) 

• Struktūra:
– Centrālā bibliotēka,

– 26 filiālbibliotēkas,

– 3 ārējie apkalpošanas – 3 ārējie apkalpošanas 
punkti

• 202 bibliotekārie 
darbinieki 
(2012.gada beigas)



RCB skaitliskie rādītāji 2012 

Lietotāju skaits – 61 043
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 17 143 28%

Apmeklējumu skaits - 985 979Apmeklējumu skaits - 985 979
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 207 774 21%

Izsniegumu skaits - 1 539 922
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 272 022 18%

Virtuālais apmeklējums - 429 424



RCB Bibliotēku dienests 

RCB struktūrvienība, kuras galvenais darbības 
mērķis -

RCB un filiālbibliotēku bibliotekārā darba 
koordinēšana, metodiskā un kvalitātes vadība, koordinēšana, metodiskā un kvalitātes vadība, 
profesionālās pilnveides pasākumu 
organizēšana.

Darbību nosaka Nolikums



RCB Bibliotēku dienesta struktūra 

• Metodiskā nodaļa:
– Bibliotēkas krājums

– Uzziņu un bibliogrāfiskais darbs, datubāzes

– Lietotāju apkalpošana, lietotāju grupas– Lietotāju apkalpošana, lietotāju grupas

– Novadpētniecība, bibliotēku vēsture

– Publicitāte, bibliotekārā darba uzskaite

– Telpu projektēšana un iekārtošana

• Komplektēšanas un apstrādes nodaļa



RCB Bibliotēku dienesta struktūra 

• Repozitārijs (Apmaiņas fonds, Aktīvais fonds, 
Pasīvais fonds) – visas trīs nodaļas atrodas Rīgā, 
Graudu ielā 59.

• SBA (atrodas Rīgā, Brīvības ielā 49/53)• SBA (atrodas Rīgā, Brīvības ielā 49/53)



RCB attīstības plānošana

• Piedalās Rīgas iedzīvotāju bibliotekārās 
apkalpošanas plāna izstrādāšanā, realizēšanā.

• Piedalās RCB perspektīvās attīstības plānošanā 
(RCB stratēģiskais plāns, tīkla optimizācijas (RCB stratēģiskais plāns, tīkla optimizācijas 
plāns).



RCB dokumentu izstrāde

• “Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas 
noteikumi”

• “Rīgas Centrālās bibliotēkas krājumu attīstības 
un komplektēšanas koncepcija 2013.-2017.” un komplektēšanas koncepcija 2013.-2017.” 
(darbs pie projekta).

• “Instrukcijas krājuma automatizētai 
inventarizācijai Rīgas Centrālajā bibliotēkā” 
(2011, darbs pie jaunā projekta).

• Bibliotekārā tehnika (galvojums, lasītāja karte, 
reģistrācijas kartīte).



Vienota darba procesu organizācija 

• Tematu izstrāde krājuma tematiskajam 
kārtojumam RCB.

• Lasītavas un abonementa krājuma 
apvienošana.apvienošana.

• Krājuma marķēšana.



Tematiskais kārtojums 



Grāmatu marķēšana

Krājuma daļa 
izmantošanai uz vietasKrājums bērniem



Vienota darba procesu organizācija 

• Summārā un individuālā uzskaite RCB, 
nosakot no 2012.gada:
– tiek apturēta norakstīto svītrkodēto informācijas 

resursu izslēgšana no individuālās uzskaites grāmatām resursu izslēgšana no individuālās uzskaites grāmatām 
drukātā formā;

– lai nodrošinātu RCB struktūrvienībās abonētās 
periodikas summāro uzskaiti, RCB KAN uztur RCB 
struktūrvienību SUG tradicionālā – papīra formātā;



Vienota darba procesu organizācija 

• Izsnieguma uzskaite RCB, nosakot no 
2012.gada:
– neuzskaitīt izsniegumu no tematiskajām mapēm, 

– neuzskaitīt izsniegumu no Repozitārija Pasīvā un – neuzskaitīt izsniegumu no Repozitārija Pasīvā un 
Apmaiņas krājuma un SBA.



Vienota darba procesu organizācija 

• Periodikas glabāšana un tās izsnieguma 
uzskaite RCB, nosakot no 2012.gada:
– glabāšanas ilgums – kalendārais gads (laikrakstiem), 

kalendārais un iepriekšējais gads (žurnāliem);kalendārais un iepriekšējais gads (žurnāliem);

– laikrakstu izsniegumu neuzskaita;

– Žurnālu izsniegumā uzskaita tos iepriekšējā gada 
žurnālus, kurus izsniedz līdzņemšanai (viens 
eksemplārs=viens izsniegums)



Metodiskie līdzekļi

• Metodiska vēstule par Rīgas Centrālās 
bibliotēkas vienoto lasītāju karti (projekts -
2013).

• Krājuma bērniem kārtojuma principi Rīgas • Krājuma bērniem kārtojuma principi Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā: metodiski ieteikumi 
(2012).

• Tematisks plāns bibliotekārajām stundām 
Rīgas Centrālajā bibliotēkā (2012).

• Metodika inventārās uzskaites saraksta 
izgūšanai BIS ALISE (2012).



Metodiskie līdzekļi

• Metodiska vēstule par informācijas resursu 
norakstīšanas un saņemšanas dokumentu 
sagatavošanu un noformēšanu (projekts -
2013).

• Metodiska vēstule par informācijas resursu 
norakstīšanas un saņemšanas dokumentu 
sagatavošanu un noformēšanu (2012).

• Metodiski ieteikumi un idejas aktivitāšu 
organizēšanā bērniem RCB lasīšanas un 
radošo aktivitāšu programmā “Ideju fabrika 
grāmatā” (2011).



Metodiskie līdzekļi  

• Metodiska vēstule par pasākumu plāna 
sagatavošanu un pasākumu dienasgrāmatas 
aizpildīšanu Rīgas Centrālajā bibliotēkā 
(2010).

• Metodiska vēstule par bibliotēkas skaitlisko 
rādītāju iegūšanu un apkopošanu Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā (2010).

• 60+:bibliotekārie pakalpojumi vecākiem 
cilvēkiem: metodiski ieteikumi.



Darba koordinēšana un vadība

• Veikt uzziņu darbu, konsultēt individuāli un 
kolektīvi, kā arī praktiski palīdzēt RCB un 
fili ālbibliotēkām bibliotekārā darba un 
tehnoloģiskā procesa  organizēšanā un tehnoloģiskā procesa  organizēšanā un 
veikšanā; pārraudzīt, analizēt un kontrolēt to



Konsultācijas



Darba koordinēšana un vadība

• Apmeklēt RCB un tās filiālbibliotēkas, gatavot 
ziņojumus administrācijai par profesionālā 
darba stāvokli, konsultēt pirms akreditācijas 
pārbaudes.

• Lai uzlabotu bibliotekāro darbu, organizēt 
profesionālos konkursus RCB dažādos 
bibliotekārā darba jautājumos.

• Organizēt un veikt profesionālā darba 
pārbaudes.



Darba koordinēšana un vadība 

Lasīšanas veicināšanas programmas, akcijas u.c.



Darba koordinēšana un vadība 

• Veikt centralizētu periodikas abonēšanu RCB, 
datu apkopošanu un abonētās periodikas 
datubāzes saturisku papildināšanu.

• Organizēt lokālus pētījumus.• Organizēt lokālus pētījumus.

• Sadarbības koordinēšana ar vispārizglītojošām 
mācību iestādēm informācijas apmaiņas 
līmenī.

• Veikt RCB izdevumu un vienotu publicitātes 
materiālu sagatavošanu.



RCB darba rezultātu apzināšana

• Analizēt un akceptēt RCB un filiālbibliotēku 
darba plānus un pārskatus.

• Sagatavot RCB teksta pārskatu, ziņojumus, 
skaitliskos pārskatus.skaitliskos pārskatus.

• Noskaidrot labāko, interesantāko RCB 
bibliotekārā darba pieredzi, popularizēt to.



Informācija par RCB interneta telpā  

• Saturiska tīmekļa vietnes www.rcb.lvun bloga 
bērniem uzturēšana: 
– informācija par RCB un filiālbibliotēkām un 

pakalpojumiempakalpojumiem
– aktualitātes un aptaujas u.c.

• Informācija Latvijas Bibliotēku portālā.

• Informācija sociālajos tīklos:
– facebook.com/RigaCB

– draugiem.lv/rcb

– twitter.com/RigaCB



Dalība RCB izdevumu sagatavošanā  

• “Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades 
grāmata”.

• Bibliogrāfiskais rādītājs “Tavos pulksteņos 
zvanu, Tavos akmeņos skanu”.zvanu, Tavos akmeņos skanu”.



“Viena diena bibliotēkas dzīvē” 



Gadagrāmata (kopš 2003.g.)



“Jaunās Vēstis” (kopš 2001.g.)



Materiālu par RCB arhivēšana

�Apkopot un arhivēt publikācijas par RCB; 
sagatavot šo publikāciju bibliogrāfisko 
sarakstu.

�Piedalīties RCB fotoarhīva veidošanā.�Piedalīties RCB fotoarhīva veidošanā.



Telpu projektēšana un iekārtošana

Telpu funkcionālo plānu un norāžu sistēmas 
izstrāde



Profesionālās pilnveides mērķis

• Nodrošināt bibliotekāro darbinieku prasmes un 
zināšanas atbilstoši izvirzītajām prasībām 
kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma 
sniegšanai.sniegšanai.

• Nodrošināt  vienlīdz augstas profesionālās 
kvalitātes visiem RCB struktūrvienībās 
strādājošajiem bibliotekārajiem darbiniekiem.



Profesionālās pilnveides realizācija

• Izstrādāt profesionālās pilnveides programmu.

• Organizēt mācības, pieredzes braucienus, 
konkursus.

• Lasīt lekcijas, informēt par apgūto, ieviest• Lasīt lekcijas, informēt par apgūto, ieviest

• Piedalīties konferenču, semināru un sanāksmju 
tematikas un darba kārtības izstrādē un 
organizēšanā.

• Reģionālā mācību centra (RCB Bibliotēku 
dienesta telpās) vadība.



Jauno bibliotekāru skola 

• Obligāta visiem jaunajiem bibliotekārajiem 
darbiniekiem (darba stāžs RCB – 0-1 gads), 
neraugoties, ka viņiem ir profesionālā izglītība.

• Programma iepazīstina ar darba organizāciju • Programma iepazīstina ar darba organizāciju 
RCB; uzskatāms par mentoringa veidu.

• Mācību beigās jākārto pārbaudes tests.



Jauno bibliotekāru skola

Nodarbības RCB Bibliotēku dienesta un 
fili ālbibliotēku telpās



Jauno bibliotekāru skola 

• Tematika: RCB struktūra, finansēšana, 
plānošana; krājums, tā komplektēšana un 
organizēšana; novadpētniecība; uzziņu darbs; 
publicitāte; lietotāju apkalpošana; darbs IS publicitāte; lietotāju apkalpošana; darbs IS 
ALISE.

• Lektori – RCB Bibliotēku dienesta un 
Automatizācijas nodaļas speciālisti.



Klasifik ācijas sektors:
viena nosaukuma 1 vai 2 eksemplāru apstrāde – UDK, autoritatīvais ieraksts

Elektroniskā kataloga sektors Apstrādes sektors

dokumentu atlase, pasūtināšana un iegāde izdevniecībās, apgādos u.c.

dokumentu izsaiņošana un pārbaude pēc pavadzīmēm

sadalījums pa bibliotēkām uz sadalījuma kartītes un cena uz izdevuma

Komplektēšanas sektors

dokumentu apzināšana, iepērkamo izdevumu saraksta izveide un prezentācija

Elektroniskā kataloga sektors Apstrādes sektors

Vadoties pēc 2.eksemplāra, notiek pārējo konkrētā 
nosaukuma eksemplāru apstrāde

Ieraksta veidošana 1.eksemplāram

Sūtījuma izveide, ieraksta pārbaude un izveide, 
eksemplāra pievienošana

Kataloga kartītes printēšana KAN darba 
alfabētiskajam katalogam

Sarakstu un statistisko atskaišu printēšana 

Vadoties pēc sadalījuma kartītes 1.eks., dokumenti 
tiek novietoti plauktos ar filiāļu nosaukumiem 
(siglām)

Vadoties pēc izprintētajiem sarakstiem, uz 
dokumentiem tiek līmēti svītrkodi

Svītrkodu printēšana Dokumentus apzīmogo, sasaiņo un tiek nogādāti 
atbilstošajai struktūrvienībai



Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

2012. gadā

Jaunieguvumu apstrāde (bez 
periodikas)

37 049

Rekomplektēšana (bez periodikas) 73 483Rekomplektēšana (bez periodikas) 73 483

Nodots citai RCB struktūrvienībai 6 139

Jauni ieraksti autoritatīvo ierakstu 
datubāzē

6 786



Praktiska līdzdalība procesos

• RCB Komplektēšanas padomes darbs
• RCB vienotā piekomplektēšanas datubāze –

galvenais rīks operatīvai lietotāju pieprasījumu 
izpildei.izpildei.

• Krājuma atlase un piegādes organizēšana RCB 
ārējās apkalpošanas punktam Dienas aprūpes 
centrā bezpajumtniekiem un 
maznodrošinātajiem rīdziniekiem un 
Ieslodzījumu pārvaldes Brasas cietumā.



Praktiska līdzdalība procesos

• Nodaļas profesionālā krājuma uzturēšana.

• Darbs ar 2009.gadā reorganizēto RCB 
fili ālbibliotēku krājumiem.

• Bibliogrāfisku sarakstu sagatavošana.• Bibliogrāfisku sarakstu sagatavošana.

• RCB novadpētniecības datubāzes 
papildināšana («Rīgas Balss», «Rīgas 
Centrālās bibliotēkas gadagrāmata»).



Praktiska līdzdalība procesos

RCB grāmatu maiņas 
punktiIzstāžu veidošana



Pakalpojumu attīstība

• Dalība darba grupā budžeta pieprasījuma 
sagatavošanā bibliobusa iegādei un 
nodrošinājumam (maršrutu izstrāde).

• Dalība projektu plānošanā un projektu • Dalība projektu plānošanā un projektu 
realizācijā.



Sadarbība ar citām institūcijām

• Informācijas, uzziņu sagatavošana Rīgas 
Domei, Kultūras ministrijai.

• Dalība LNB darba grupās (par krājumu, par 
plānošanu).plānošanu).

• LNB produktu popularizēšana.

• Dalība darba grupās ar Tieto Latvia par IS 
ALISE.



Sadarbība ar Latvijas bibliotēkām 

Lekcijas LNB Mācību centrā un vieslekcijas 
Latvijas publiskajās bibliotēkās 



Sadarbība ar citām institūcijām

Sadarbība ar LU Sociālo zinātņu fakultāti un LKA 
Latvijas Kultūras koledžu studentu profesionālās 

prakses realizācijā



Sadarbība ar citām institūcijām

Mācības četriem Brasas cietuma ieslodzītajiem 
bibliotekārajā darbā



Sadarbība ar ārvalstu bibliotēkām

Dalība mācību braucienos, darba grupās un 
semināros 



Paldies par uzmanību!

Veiksmi darbā!

Daiga Bērziņa,
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Bibliotēku dienesta vadītāja

daiga.berzina@rcb.lv

Veiksmi darbā!


