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RCB stratēģija

• Saskaņā ar “Rīgas pilsētas kultūras stratēģiju 
2008.- 2025.gadam”:
– “Rīgas Centrālās bibliotēkas stratēģiskais plāns 

2010 – 2015”2010 – 2015”

• Gada, ceturkšņa plāni

• RCB un filiāļu akreditācija



RCB skaitliskie rādītāji 2012 

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

Apmeklējumu skaits - 985 979
t.sk. bērni un jaunieši līdz 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

Krājums – 766 480 (apgrozība – 2,15)



RCB skaitliskie rādītāji 2012 

Datoru izmantojumu skaits – 265 111

Pasākumu skaits – 1 870Pasākumu skaits – 1 870
t.sk. bērniem un 
jauniešiem līdz 18 
gadiem

1 186 63%



RCB tīkla attīstība

• 2006.gads: Rīgas Centrālā bibliotēka un 45 
fili ālbibliotēkas

• 2013.gads: Rīgas Centrālā bibliotēka,            
26 filiālbibliotēkas, 3 ārējie apkalpošanas 26 filiālbibliotēkas, 3 ārējie apkalpošanas 
punkti:
– “Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā 

universitātes slimnīcā

– Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un 
maznodrošinātajiem

– Brasas cietumā



RCB tīkla attīstība

Specializēto fili ālbibliotēku reorganizācija un 
jaunas nodaļas – RCB Mākslas un mūzikas 

nodaļas – izveide(2012)



RCB pēc reorganizācijas 

2.stāvā – Mākslas un mūzikas nodaļa,
telpas daļa pasākumiem,

jaunu lasītāju reģistrācija, izstāžu telpa



RCB pēc reorganizācijas 

6.stāvā – nozaru literatūra un periodika



RCB pēc reorganizācijas 

7.stāvā – daiļliteratūra un bērnu literatūras nodaļa



RCB tīkla attīstība

Jaunu RCB struktūrvienību –ārējo apkalpošanas 
punktu – izveide

RCB ārējais apkalpošanas punkts “Saulaino dienu bibliotēka”

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (2006, jaunās telpas – 2010)



RCB tīkla attīstība

Jaunu RCB struktūrvienību –ārējo apkalpošanas 
punktu – izveide

RCB ārējais apkalpošanas punkts Dienas aprūpes centrā 
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem (2009)



RCB tīkla attīstība

Jaunu RCB struktūrvienību –ārējo apkalpošanas 
punktu – izveide

RCB ārējais apkalpošanas punkts Brasas stingrā režīma cietumā 
(sadarbība ar Brasas cietumu kopš 2009.gada, 
telpu remonts un punkta iekārošana - 2011)



RCB tīkla attīstība

Jaunu RCB filiālbibliotēku atvēršana 

pielāgotās telpās:

RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” (2010)



RCB tīkla attīstība

Jaunu RCB filiālbibliotēku atvēršana 

pielāgotās telpās:

RCB Biķernieku filiālbibliotēka (2011)



Sadarbība ar pašvaldību

Remonts un aprīkojuma maiņa

RCB filiālbibliotēkās: 

Jaunciema filiālbibliotēka (2011)



Sadarbība ar pašvaldību

Remonts un aprīkojuma maiņa

RCB filiālbibliotēkās: 

Imantas filiālbibliotēka (2011)



Sadarbība ar pašvaldību

Remonts un aprīkojuma maiņa

RCB filiālbibliotēkās: 

Šampētera filiālbibliotēka (2012)



Sadarbība ar pašvaldību

Remonts, telpu un aprīkojuma maiņa

RCB filiālbibliotēkās: 

Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka (2013)



Sadarbība ar pašvaldību

Remonts un aprīkojuma maiņa

RCB filiālbibliotēkās: 

fili ālbibliotēka «Avots» (atvēršana - 2014)



Sadarbība ar pašvaldību

• Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības 
aktualitātēm, pakalpojumiem, pasākumiem, 
iedzīvotāju viedokļa apzināšana

• Vienotās pilsētas kultūras telpas izmantošana • Vienotās pilsētas kultūras telpas izmantošana 
pasākumiem (koncerti, informācijas resursu un 
mākslas darbu izstādes u.c.)



Sadarbība ar pašvaldību

• Dalība pasākumos



RCB personāls 

Bibliotekāro darbinieku skaits - 210
Līdz 39 gadiem 48

No 40 līdz 59 gadiem 126

No 60 gadiem 36



Menedžments

• Princips: īstais cilvēks īstajā vietā

• Viens vadītājs vairākām fili ālbibliotēkām

• Darbinieku rotācija (struktūrvienību starpā, 
dažādu darba procesu veikšanai)dažādu darba procesu veikšanai)

• Informatīvas sanāksmes, darba grupas, 
diskusijas, attīstības dienas



Menedžments

• Profesionālās pilnveides mērķis: 
– nodrošināt bibliotekāro darbinieku prasmes un 

zināšanas atbilstoši izvirzītajām prasībām 
kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma sniegšanai kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma sniegšanai 

– nodrošināt  vienlīdz augstas profesionālās 
kvalitātes visiem RCB struktūrvienībās 
strādājošajiem bibliotekārajiem darbiniekiem



Menedžments

• Profesionālā pilnveides programma:
– atbilstoši bibliotēkas attīstības stratēģijai 

starptautiskām nostādnēm, RCB gada aktualitātēm

• Jauno bibliotekāru skola:• Jauno bibliotekāru skola:
– obligāta visiem jaunajiem darbiniekiem

– par darba organizāciju RCB (mentoringa forma)

– pārbaudes tests



Menedžments



Jauno bibliotekāru skola

Nodarbības RCB Bibliotēku dienesta un 
fili ālbibliotēku telpās



RCB darbs pakalpojumu attīstībai

• Bibliotēkas pieejamība:
– Atvērtības stundas:

• Rīgas Centrālā bibliotēka – 62 stundas (darbadienās: 
9:00-20:00, sestdienās: 10:00-17:00)9:00-20:00, sestdienās: 10:00-17:00)

• Filiālbibliotēkas – 57, 52, 47, 39 vai 35 stundas

– Uzbrauktuves, lifti iekļūšanai telpās lietotājiem 
ratiņkrēslos un ar bērnu ratiņiem



Krājuma politika

• Pamatdokuments - Rīgas Centrālās bibliotēkas 
krājumu attīstības un komplektēšanas 
koncepcija 

• Pamatprincips – nevis kvantitāte, bet kvalitāte• Pamatprincips – nevis kvantitāte, bet kvalitāte

• SBA 

• Lasītāju aptaujas, lokāla piekomplektēšanas 
datubāze

• Komplektēšanas padome



Krājuma tematiska atklāsme 

Šveices (Cīrihes pilsētas bibliotēkas) pieredze
Temati pieaugušajiem: Vēsture, Ģeogrāfija, Bizness, 

uzņēmējdarbība, Veselība un veselīgs dzīvesveids, 
Latvijas kultūras vēsture u.c. 

+ plaukta indeksa precizēšana elektroniskajā katalogā



Krājuma tematiska atklāsme 

Temati bērniem: 

Pusaudži, Meitenes, Zēni, Pirāti, Vaļasprieki, 
Ceļojumi 

+ plaukta indeksa precizēšana elektroniskajā katalogā



Darbs ar krājumu

• Lasītavas krājuma samazināšana

• Lasītavas un abonementa krājumu apvienošana

• Krājuma vizuāla atklāsme



Grāmatu marķēšana

Krājuma daļa 
izmantošanai uz vietasKrājums bērniem



RCB – bibliotēka ģimenei



Pasākumi lasītājiem

• Dalība starptautiskās un nacionālās lasīšanas 
veicināšanas programmās 

• RCB akcijas 

• Tematiski pasākumi • Tematiski pasākumi 

• Ekskursijas uz bibliotēku 

• Radošās darbnīcas 

• Informācijas resursu, mākslas un radošo darbu 
izstādes 

• Informācijpratības stundas u.c.



Datormācības, konsultācijas lietotājiem 

Programma “50+”



Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

“Ābolu plaukti”- īpaši marķēta 
krājuma daļa

Lupas teksta palielināšanai
Speciāla datortehnika teksta Speciāla datortehnika teksta 

palielināšanai 
Bibliotēkas lietošanas noteikumi 

vieglajā valodā
Filmiņa par RCB izmantošanu 

un pakalpojumiem
Pasākumi. 



RCB pakalpojumu attīstība

Xbox spēles

Informatīvie TV



Pasākumi iedzīvotājiem

Grāmatu maiņas punkti



Pasākumi iedzīvotājiem

Ekskursijas pa Rīgas apkaimēm



Pasākumi iedzīvotājiem

Aktivit ātes un informēšana par RCB 
pilsētas pasākumos



Informācija par RCB interneta telpā  

• 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

– twitter.com/RigaCB

– draugiem.lv/rcb



RCB izdevējdarbība

RCB Gadagrāmata (kopš 2003.gada)



RCB izdevējdarbība  

“Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata” 
(2006)



RCB izdevējdarbība  

Bibliogrāfiskais rādītājs “Tavos pulksteņos zvanu, 
Tavos akmeņos skanu”(2007)



RCB izdevējdarbība 

Fotoalbums “Viena diena bibliotēkas dzīvē” 
(2011)



RCB izdevējdarbība 

Informatīvais izdevums “Jaunās Vēstis” 
(kopš 2001.gada)



Starptautiskā sadarbība  

• Galvenie aspekti: 
– profesionālā pilnveide
– darbinieku un informācijas apmaiņa
– RCB publicitāte– RCB publicitāte

• Finansējums:
– pašvaldība

– projekti



Dalība starptautisko forumos

IFLA gadskārtējā ģenerālkonferencē,

MetLib gadskātējā konferencē



Dalība IFLA “Bibliotēku avēnijā” 

• Informatīvie stendi par RCB ārējiem 
apkalpošanas punktiem un par ceļojošo 
fotoizstādi “Viena diena bibliotēkas dzīvē” 
(2012)(2012)



Dalība starptautisko forumos

• Prezentācija par RCB ārējās apkalpošanas 
punktiem un darbu ar dažādām lasītāju grupām 
starptautiskajā konferencē „Eurocities Culture 
forum” Itālij ā (2010)forum” Itālij ā (2010)

• Referāts par RCB ārējās apkalpošanas 
punktiem MetLib gadskārtējā konferencē ASV 
(2011)



Dalība starptautisko forumos

• Referāts par RCB darbu ar mazaizsargātajām 
iedzīvotāju grupām Baltijas pilsētu savienības 
gadskārtējā kultūras konferencē Rīgā (2012)

• Prezentācija Pecha Kucha sesijā par RCB ārējo • Prezentācija Pecha Kucha sesijā par RCB ārējo 
apkalpošanas punktu Dienas centrā 
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem Ziemeļvalstu – Baltijas valstu 
bibliotēku sanāksmē Somijā (2013)



Dalība starptautisko forumos

Dalība starptautiskos forumos:

nekonferencē «Velobrauciens par bibliotēkām»



Starptautiskā sadarbība 

RCB 105 gadu konferences organizēšana (2011)



Starptautiskā sadarbība 

Dalība IFLA satelītkonferences organizēšanā 
(2012)



RCB ceļojošās fotoizstādes 

• Foto izstādes “Viena diena bibliotēkas dzīvē” 
(foto autors – Valters Poļakovs) eksponēšana 
Helsinku pilsētas bibliotēkā (2012)



RCB ceļojošās fotoizstādes 

• Foto izstādes “Diena kopā ar bibliotekāru” 
(foto autors – Imants Urtāns) eksponēšana 
Varšavā, bibliotēkā Mediateka START-META  
(2013)(2013)



RCB informācijas resursu izstādes 

• 2010.gadā Brēmenes pilsētas bibliotēkā - RCB 
izstāde „Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu 
valodā” 

• 2011.gadā Sanktpēterburgā Rīgas dienu • 2011.gadā Sanktpēterburgā Rīgas dienu 
ietvaros bija apskatāma Rīgas daiļamata 
meistaru izstāde „Rīgas meistari”, ko 
papildināja tematiska RCB izstāde „Latvju 
raksts daiļamata mākslā”



RCB informācijas resursu izstādes 

• Starptautisku izstāžu organizēšana Maskavā 
Rīgas dienu ietvaros: «Latvju raksti daiļamata 
mākslā», «Rīga telpā, laikā, sajūtās» (2012)



Starptautiskā sadarbība 

Pieredzes braucieni



Starptautiskā sadarbība 

Darba grupas, semināri, apaļie galdi



Dzidra Šmita,

Paldies par uzmanību!

Dzidra Šmita,
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

e-pasts: Dzidra.Smita@rcb.lv

Doloresa Veilande,
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece

e-pasts: Doloresa.Veilande@rcb.lv


