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Pirmais nolikums latviePirmais nolikums latvieššu, krievu un vu, krievu un vāācu valodcu valodāāss
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RRīīgas Centrgas Centrāāllāā
 

bibliotbibliotēēka ka ““attattīīststīīta socita sociāālismalisma””
 ppēēddēējos desmit gados un laikmeta griejos desmit gados un laikmeta griežžosos























BibliotBibliotēēkas, kas reiz bija...kas, kas reiz bija...



RRīīgas pilsgas pilsēētas Centrtas Centrāāllāā
 

bbēērnu bibliotrnu bibliotēēka. ka. ĢĢertrertrūūdes iela 28des iela 28







ŠŠķķiroties no 34. bibliotiroties no 34. bibliotēēkas telpkas telpāām A. m A. ČČaka ielaka ielāā
 

105105



RRīīgas 34. bgas 34. bēērnu un jaunatnes bibliotrnu un jaunatnes bibliotēēka. Aleksandra ka. Aleksandra ČČaka aka 
iela 105iela 105



10. R10. Rīīgas pilsgas pilsēētas bibliottas bibliotēēka. Aleksandra ka. Aleksandra ČČaka iela 30aka iela 30



RRīīgas pilsgas pilsēētas 42. btas 42. bēērnu bibliotrnu bibliotēēka, Mednieku iela 6ka, Mednieku iela 6



RRīīgas 22 bibliotgas 22 bibliotēēka. Brka. Brīīvvīības gatve 283bas gatve 283



RRīīgas pilsgas pilsēētas 39. btas 39. bēērnu bibliotrnu bibliotēēka. Pudika. Pudiķķu iela 6u iela 6



RRīīgas pilsgas pilsēētas 40. bibliottas 40. bibliotēēka. Rumbulas iela 16ka. Rumbulas iela 16



RRīīgas pilsgas pilsēētas 40. bibliottas 40. bibliotēēka. Kaibalas iela 24bka. Kaibalas iela 24b



RRīīgas 25. bibliotgas 25. bibliotēēka, PSRS tautu literatka, PSRS tautu literatūūras bibliotras bibliotēēka. ka. 
JJūūrmalas gatve 32armalas gatve 32a
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Simts gadi Simts gadi ––
 

vienpadsmit direktorivienpadsmit direktori

JJāānis Jaunzemis (Apsnis Jaunzemis (Apsīīššu Ju Jēēkabs) (1906kabs) (1906--1907)1907)
MatMatīīss Siliss Siliņņšš (1907 (1907 –– 1920)1920)
KKāārlis Maurirlis Mauriņņšš (1920 (1920 –– 1921)1921)
JJāānis Raudinis Raudiņņšš (1922 (1922 –– 1923)1923)
Aleksandrs VAleksandrs Vēēbers (1923 bers (1923 –– 1951)1951)
Alma Drille (1951 Alma Drille (1951 –– 1955)1955)
Antonija DAntonija Dāārzniece (1955 rzniece (1955 –– 1960)1960)
Anda SlapiAnda Slapiņņa (1960 a (1960 –– 1986)1986)
Elza Elza ČČausovska (1986 ausovska (1986 –– 1993)1993)
Aivars Beika (1993 Aivars Beika (1993 –– 2002)2002)
Dzidra Dzidra ŠŠmita (2001)mita (2001)



JJāānis nis JaunzemisJaunzemis
 

(Aps(Apsīīššu Ju Jēēkabs)kabs)



MatMatīīss Siliss Siliņņšš



Aleksandrs Boriss Aleksandrs Boriss JohansJohans
 

VVēēbersbers



Anda Anda SlapiSlapiņņaa



Elza Elza ČČausovskaausovska



Aivars Aivars BeikaBeika



Uz otrUz otrāās simtgades slieks simtgades sliekššņņaa
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bibliotbibliotēēka Brka Brīīvvīības ielbas ielāā
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RCB PieauguRCB Pieauguššo literato literatūūras nodaras nodaļļa pa pēēc rekonstrukcijas c rekonstrukcijas 
2003.gad2003.gadāā



RCB BRCB Bēērnu literatrnu literatūūras nodaras nodaļļa pa pēēc rekonstrukcijas c rekonstrukcijas 
2003.gad2003.gadāā



RCB BibliotRCB Bibliotēēku dienesta Metodiskku dienesta Metodiskāā
 

nodanodaļļa a 



1999 gad1999 gadāā
 

izveidota RCB Automatizizveidota RCB Automatizāācijas nodacijas nodaļļa a 



2002.gad2002.gadāā
 

tika izveidota RCB Projektu vadtika izveidota RCB Projektu vadīības nodabas nodaļļa a 



2004.gad2004.gadāā
 

izveidota RCB Publicitizveidota RCB Publicitāātes nodates nodaļļa a 



RCB KomplektRCB Komplektēēššanas un apstranas un apstrāādes nodades nodaļļa pa pēēc renovc renovāācijas cijas 
2005.gad2005.gadāā



RCB RepozitRCB Repozitāārijs prijs pēēc renovc renovāācijas 2005.gadcijas 2005.gadāā



TTāāllāākizglkizglīīttīības pasbas pasāākumi RCB un Flkumi RCB un Flāāmu publisko mu publisko 
bibliotbibliotēēku centra kopprojekta ietvaros (2002.ku centra kopprojekta ietvaros (2002.--2005) 2005) 



2004.gad2004.gadāā
 

izniznāāk pirmk pirmāā
 

„„RRīīgas Centrgas Centrāāllāās bibliots bibliotēēkas kas 
gadagrgadagrāāmatamata””



LietotLietotāāju atzinju atzinīība RCB darbam akcijba RCB darbam akcijāā: : „„UzslavUzslavēē
 

labu labu 
servisuservisu””

 
(2005.gads) (2005.gads) 



MMāāccīību braucienos uz Latvijas publiskajbu braucienos uz Latvijas publiskajāām bibliotm bibliotēēkkāām m 



Tiek uzsTiek uzsāākta lietotkta lietotāāju automatizju automatizēēta apkalpota apkalpoššana ana 
(17.08.2005.) (17.08.2005.) 



IFLA MetropoIFLA Metropoļļu bibliotu bibliotēēku sekcijas konferencku sekcijas konferencēē
 

RRīīggāā
 

(11.(11.--
 16.09.2005.) 16.09.2005.) 



IFLA MetropoIFLA Metropoļļu bibliotu bibliotēēku sekcijas konferencku sekcijas konferencēē
 

RRīīggāā
 

(11.(11.--
 16.09.2005.)16.09.2005.)



RCB speciRCB speciāālistu sagatavota izstlistu sagatavota izstāāde de „„RRīīgas gadsimtu siluetigas gadsimtu silueti””
 ViViļņļņas apgabala bibliotas apgabala bibliotēēkkāā

 
(18.11.2005.) (18.11.2005.) 



RCB direktore saRCB direktore saņņem bibliotem bibliotēēkas akreditkas akreditāācijas aplieccijas apliecīību bu 
(20.12.2005.) (20.12.2005.) 



AkreditAkreditāācijas aplieccijas apliecīība Rba Rīīgas Centrgas Centrāālajai bibliotlajai bibliotēēkai kai 



Paldies!Paldies!

Dzidra Dzidra ŠŠmita,mita,
RRīīgas Centrgas Centrāāllāās bibliots bibliotēēkas direktore,kas direktore,

dzidrasm@rcb.lvdzidrasm@rcb.lv
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