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IESKATS IESKATS 
LATGALES CENTRĀLĀS LATGALES CENTRĀLĀS 

BIBLIOTĒKAS BIBLIOTĒKAS 
DARBĪBĀ 2008.GADĀDARBĪBĀ 2008.GADĀ



LCB galvenās darba prioritātes 2008.gadā:LCB galvenās darba prioritātes 2008.gadā:

• jauno renovēto bibliotēkas telpu iekārtošana, atvēršana, 
popularizēšana;

• Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” 
realizācija Daugavpilī;

• iesaistīšanās VKKF kultūras programmās;
• bibliotēkas darba automatizācijas procesu pilnveidošana;
• krājumu rekataloģizācija;
• esošo datubāzu papildināšana un pilnveidošana;
• darbs ar dažādām lietotāju grupām;
• novadpētniecības darbs;
• darbinieku tālākizglītība;
• bibliotēkas publicitāte u.c.



19.02.2008. tika atvērtas jaunās, renovētās 19.02.2008. tika atvērtas jaunās, renovētās 
Latgales Centrālās bibliotēkas telpasLatgales Centrālās bibliotēkas telpasLatgales Centrālās bibliotēkas telpasLatgales Centrālās bibliotēkas telpas





Viesus uzrun ā Daugavpils pils ētas domes Viesus uzrun ā Daugavpils pils ētas domes 
priekšs ēdētājas 1.vietniece priekšs ēdētājas 1.vietniece E.Kleš činskaE.Kleš činska



Telpu dizaina un interjera projekta autors Telpu dizaina un interjera projekta autors 
arhitekts L.Šmitsarhitekts L.Šmits



Atv ēršanas sv ētkos bibliot ēku sveica daudzi Atv ēršanas sv ētkos bibliot ēku sveica daudzi 
kolēģi un viesi...kolēģi un viesi...









Ceļojums pa bibliotēkas jaunajām telpām...Ceļojums pa bibliotēkas jaunajām telpām...



























Par sasniegumiem bibliotēkas nozarē un par Par sasniegumiem bibliotēkas nozarē un par 
lielu ieguldījumu LCB rekonstrukcijas lielu ieguldījumu LCB rekonstrukcijas 

projekta īstenošanā un bibliotēkas projekta īstenošanā un bibliotēkas 
pakalpojumu attīstībā, Kultūras Ministrijas pakalpojumu attīstībā, Kultūras Ministrijas pakalpojumu attīstībā, Kultūras Ministrijas pakalpojumu attīstībā, Kultūras Ministrijas 

atzinības rakstu un balvu saņēma atzinības rakstu un balvu saņēma 



Latgales Centr ālās bibliot ēkas direktoreLatgales Centr ālās bibliot ēkas direktore
Jeļena Jeļena ŠapkovaŠapkova..



“LCB telpu paplašināšanas un rekonstrukcijas projekta” 1.kārtas finansētāji:

- valsts investīcijas Vienības nama rekonstrukcijai 300000 Ls;
- Daugavpils domes līdzfinansējums 100000 Ls.

Telpas aprīkotas:
- ar jaunām mēbelēm (58 0000 Ls);
- elektronisko bibliotēkas drošības sistēmu grāmatu apritei (26 300 Ls)

Projekta 2.kārta paredz bibliotēkas kāpņu telpas (no Saules ielas puses) Projekta 2.kārta paredz bibliotēkas kāpņu telpas (no Saules ielas puses) 
kapitālo rekonstrukciju un lifta ierīkošanu. 
Projekta 2.kārta uzsākta 2008.gada rudenī.
Projekta aptuvenas izmaksas 200000 Ls (valsts investīcijas un domes 
līdzfinansējums)



“Trešā tēva dēla” projekta realizācija Daugavpilī“Trešā tēva dēla” projekta realizācija Daugavpilī

Saņemti:
� 52 datorkomplekti;
� 7 melnbaltās un 8 krāsainās multufunkcionālās iekārtas;
� 1 speciāli aprīkots dators vājredzīgajiem cilvēkiem;
� Ierīkots bezvadu ātrgaitas internets;
� Visi bibliotēku darbinieki apguvuši mācību kursu 140 stundu apmērā;� Visi bibliotēku darbinieki apguvuši mācību kursu 140 stundu apmērā;

LCB ieguldījums projekta realizācijā:
Tika modernizēts WiFi bezvadu interneta pieejas punkts, palielināta 
pārklājuma zona, kas ļauj lietot internetu ne tika bibliotēkas telpās, 
bet arī blakusesošā parka lielākajā daļā.



WiFiWiFi p ārklājuma zonapārklājuma zona



Latgales Centr ālā bibliot ēka un Daugavpils pils ētas dome Latgales Centr ālā bibliot ēka un Daugavpils pils ētas dome 
saņēma Treš ā tēva dēla balvu nomin ācij ā: saņēma Treš ā tēva dēla balvu nomin ācij ā: 

Veiksm īgākā pils ētas bibliot ēkas sadarb ība ar pašvald ību.Veiksm īgākā pils ētas bibliot ēkas sadarb ība ar pašvald ību.



Daugavpils bibliotek āri saņem balvasDaugavpils bibliotek āri saņem balvas



2008.gadā LCB noslēdza ilgtermiņa projektu 2008.gadā LCB noslēdza ilgtermiņa projektu 
“Daugavpils novada avīžu (1922“Daugavpils novada avīžu (1922--1944) 1944) 

digitalizācijadigitalizācija, saglabāšana un pieejamības , saglabāšana un pieejamības digitalizācijadigitalizācija, saglabāšana un pieejamības , saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana”nodrošināšana”





Gads ir aizlidojis kā viens mirklis...

Uzplaiksnot dažādos notikumos, darbos...

Ceram, ka nākošais darba gads mums dos tikpat daudz 
gaišu un prieka pilnu mirkļu radošajā un profesionālajā gaišu un prieka pilnu mirkļu radošajā un profesionālajā 
izaugsmē...

Ticēsim, cerēsim, izdzīvosim !!!


