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RCB gadagrāmatas



3

Kāpēc  radās ideja izdot  
gadagrāmatu? 

•
 

Bibliotekāri gandrīz visu sakārto, klasificē, bet, kā
 sakārtot un izmērīt bibliotekāra laiku un tajā

 padarīto?
•

 
Gadagrāmatās. Iedomāsimies, ja mums būtu Rīgas 
pilsētas bibliotēkas 1906. un pārējo 20. gadsimta 
gadu gadagrāmatas…

 
Tā

 
būtu bijusi milzu bagātība 

gan tajos, gan šajos laikos. Nebija 20.gasimtā- būs 21. 
gadsimtā! 

•
 

Bibliotēkas gadagrāmata ir ļoti ērta bibliotēkas 
vēstures laika mērvienība. Gan bibliotēkas, gan katra 
no mums. Piemēram, mans laiks RCB ir vienāds ar 
trijām gadagrāmatām.
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Kas ir RCB gadagrāmata?

••
 

RCB izdevums.RCB izdevums.
••

 
FinansFinansēējumsjums--

 
RCB budRCB budžžeta ietvaros. eta ietvaros. 

••
 

PeriodiskumsPeriodiskums--
 

reizi gadreizi gadāā..
••

 
Teksti papildinTeksti papildināāti ar fotogrti ar fotogrāāfijfijāām, nodam, nodaļļu su sāākumkumāā

 veidotas kolveidotas kolāžāžas. as. 
••

 
ApjomsApjoms--virs 200 lappusvirs 200 lappusēēm m 
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Gadagrāmatas misija

••
 

AtspoguAtspoguļļot svarot svarīīggāākos RCB un kos RCB un filifiliāālbibliotlbibliotēēkuku
 dzdzīīves notikumus gada garumves notikumus gada garumāā

 
sasaistsasaistēē

 
ar ar 

norisnorisēēm Latvijas un pasaules bibliotekm Latvijas un pasaules bibliotekāārajrajāā
 sabiedrsabiedrīībbāā..

••
 

SakSakāārtot notikumus laikrtot notikumus laikāā
 

un telpun telpāā, piepild, piepildīīt t 
tos ar tajtos ar tajāā

 
gadgadāā

 
valdovaldoššo emociono emocionāālo gaisotni. lo gaisotni. 

NepazaudNepazaudēēt persont personīības un notikumus gadu  bas un notikumus gadu  
plplūūdumdumāā

 
--

 
lai plai pēēc vairc vairāākiem gadiem kiem gadiem 

nevajadznevajadzēētu teikt, ka tas bija kaut kad, kaut tu teikt, ka tas bija kaut kad, kaut 
kur kur ……

••
 

DokumentDokumentēēt un veidot RCB vt un veidot RCB vēēstures hroniku.stures hroniku.
••

 
BBūūt bibliotekt bibliotekāāra rokasgrra rokasgrāāmatai.matai.



6

Viedoklis

•
 

“Rīgas Centrālās bibliotēkas 
gadagrāmata ir apliecinājums tās 
darbinieku misijas apziņai, 
pašaizliedzībai un profesionalitātei.”
(Rīgas Domes Kultūras departamenta priekšniece 
Diāna Čivle raksta “Rīgas Centrālās bibliotēkas  
Simtgades grāmatas” ievadvārdos) 
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Adresāts un autori

•
 

RCB un filiālbibliotēku
 

darbinieki un kolēģi 
citās Latvijas un ārvalstu bibliotēkās un 
bibliotēku lietotāji.

•
 

Īpašs paldies par teorētisko atbalstu 
profesorei Baibai Sporānei, lektorei Rutai 
Šenbergai. 

•
 

Paldies Latvijas publisko bibliotēku kolēģiem, 
kuri dalījās ar mums savā

 
pieredzē, rakstīja 

par redzēto RCB un filiālbibliotēkās, bet  
mums bija interesanti  rakstīt par jums.
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Redkolēģija-starptautiska

••
 

AudroneAudrone
 

GlosieneGlosiene
 

(Vi(Viļņļņas Universitas Universitāātes bibliottes bibliotēēkas kas 
ģģenerenerāāldirektore, profesore, ldirektore, profesore, Dr.sci.socDr.sci.soc.).)

••
 

ĀĀdolfs dolfs KnollsKnolls
 

((ČČehijas Nacionehijas Nacionāāllāās bibliots bibliotēēkas kas 
direktora vietnieks)direktora vietnieks)

••
 

Daiga BDaiga Bēērzirziņņa (RCB Bibliota (RCB Bibliotēēku dienests vadku dienests vadīīttāāja, M. ja, M. 
scisci. soc.). soc.)

••
 

Inta Sallinene (RCB BibliotInta Sallinene (RCB Bibliotēēku dienests galvenku dienests galvenāā
 bibliotekbibliotekāāre, re, M.sci.socM.sci.soc.).)

••
 

Dzidra Dzidra ŠŠmita (RCB direktore)mita (RCB direktore)
••

 
Doloresa Doloresa VeilandeVeilande

 
(RCB direktora vietniece)(RCB direktora vietniece)
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Veidotāji

Sastādītāja : Inta Sallinene
Redaktore : Agra Turlaja
Korektore: Zinta Geršmane
Mākslinieks: Aldis Aleks
Maketētāji: Gundega Kārkliņa vai Jānis Oga   
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Saturā  ielūkojoties

•
 

Gadagrāmatas papildina viena otru, bet, 
tāpat kā

 
nav vienādu gadu, nav arī

 
vienādu 

gadagrāmatu. Saturā
 

iezīmējas sadaļas: 
•

 
Ievadvārdi un uzrunas.

•
 

RCB un filiālbibliotēku
 

adreses. 
•

 
Kārtējā

 
gada skaitliskie rādītāji.

•
 

Vienā
 

no gadagrāmatām ievietots   RCB 
Nolikums.
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Saturā  ielūkojoties

••
 

RCB pieredze RCB pieredze ––
 

““No paNo paššmmāāju pieredzes pju pieredzes pūūrara””..
••

 
MMūžūžizglizglīīttīība, tba, tāāllāākizglkizglīīttīībaba--

 
””MMūžūžu dzu dzīīvo, mvo, mūžūžu u 

mmāācies.cies.””
••

 
Pieredzes apmaiPieredzes apmaiņņa Latvija Latvijāā

 
un un āārzemrzemēēs s --””MMēēs s 

kolkolēģēģiem, koliem, kolēģēģi mums.i mums.””
••

 
Intervijas Intervijas --””

 
Sarunas un stSarunas un stāāsti gada garumsti gada garumāā..””

••
 

BibliotekBibliotekāāri, kurus atceramies.ri, kurus atceramies.
••

 
BibliotekBibliotekāāri un lasri un lasīīttāāji ji --par literatpar literatūūru un bibliotru un bibliotēēku, ku, 
jautri atgadjautri atgadīījumijumi……
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Gadagrāmatu noslēgumā
••

 
SvarSvarīīggāāko notikumu hronika.ko notikumu hronika.

••
 

BibliogrBibliogrāāfijafija--PublikPublikāācijas par Rcijas par Rīīgas Centrgas Centrāālo lo 
bibliotbibliotēēku.ku.

EnglishEnglish
 

SummarySummary
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Gadagrāmata 2006
••

 
Jauna satura koncepcijaJauna satura koncepcija--papildinpapildināājums:jums:

••
 

GadagrGadagrāāmatmatāā
 

ievietots RCB un ievietots RCB un filifiliāālbibliotlbibliotēēkuku
 

2006. 2006. 
gada darba pgada darba pāārskats latvierskats latvieššu un angu un angļļu valodu valodāā..
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Publicētajā
 

ielūkojoties-
 

no 
grāmatas beigām: 

•
 

Lasītājs lūdz bibliotekāram pagarināt 
lasīšanas termiņu: ”Pagariniet mani, 
pārrakstiet mani, pārnesiet mani, 
pagariniet man derīguma termiņu, es 
vēlētos pagarināties, es vēlos pārcelt 
sevi uz citu datumu!”

 
Viena doma, bet 

tik radoši izteikta! Vai:
•

 
Cik jums maksā

 
pasēdēt uz datora?

•
 

Cik jāmaksā
 

par beigtu grāmatu? 
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No publicētajiem lasītāju 
pieprasījumiem ”Man lūdzu:”

••
 

mmāāccīību grbu grāāmatu par zirgu! (Rainis matu par zirgu! (Rainis ““Zelta zirgsZelta zirgs””). ). 
••

 
RembrantaRembranta””

 
TrTrīīs brs brāļāļusus””

 
((RemarksRemarks

 
””TrTrīīs draugis draugi””).).

••
 

ŠŠekspekspīīra darbu ra darbu ””BBūūt vai nebt vai nebūūt?t?””
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Nākotnes vīzijas

•
 

“Būt vai nebūt gadagrāmatai?-Būt, mainīties 
un pastāvēt! 

•
 
Top “Bibliotēkas atmiņu grāmata”-

 RCB darbinieku un lasītāju atmiņu 
stāstījumu apkopojums par bibliotēku, 
notikumiem un personībām 101 gada 
garumā.



17

Skaistākie gadagrāmatu mūža 
mirkļi-prezentācijas
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Prezentē
 

Doloresa Veilande
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Gatavi lasīšanai
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Vēlējums

Katrai bibliotēkai-
 

savu 
gadagrāmatu!



Paldies par uzmanību!
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