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Atziņas un secinājumi
2015.gads % pret 

2014.gadu
Reģistrēto lietotāju  kopskaits

Unikāli reģistrētie lietotāji

8807

7425

+ 6

+5
Fizisko apmeklējumu kopskaits

Virtuālo apmeklējumu kopskaits

114 879

147 697

+ 2

+ 52
Izsniegumu kopskaits

Izsniegumu skaits no kopkrājuma
grāmatas

seriālizdevumi

253 252
213 509
148 373
65 136

+ 4

Kopkrājuma apgrozība
grāmatas

seriālizdevumi
1,8
5,7



Vidējais apmeklējums dienā -2015

 CB  - 193
 2B  – 88
 BB  – 124
 Virtuāli -395  (t. sk. mājas lapa -358) 
 Kopā: 800  



Jauninājumi- 2015

 Kadru maiņa  (7 štata vietās)

 CB izveidota jauna krājuma 
struktūrvienība – NP materiālu fonds (2N)

 Izstrādāti jauni RCB darbu reglamentējoši 
dokumenti



Jauninājumi- 2015

 Rēzeknes pilsētas CB vidējā termiņa 
darbības stratēģija 2016.-2020.gadam

 Rēzeknes pilsētas CB kopkrājuma 
attīstības koncepcija (2016.-2020.)

 Rēzeknes pilsētas CB kopkrājuma noteikumi

 Noteikumi par iespieddarbu un citu dokumentu 
dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu



Problēmas un risinājumi

 Bibliotekārie darbinieki (24)
 izglītība bibliotekārā:
 augstākā – 4
 vidējā-speciālā – 11
 vidējais vecums – 49
 vidējais darba stāžs RCB – 17

Atalgojums (bruto) – 513 EUR 



Novadpētniecības darbs

 Aktualitātes: 2N krājums – 565 vienības
 NPM datu bāze – 68 648 ieraksti
 (gadā 5573 ieraksti)

 Sasniegumi: sadarbība, publicitāte, pasākumi                      


 Izaicinājumi: NP materiāli – virtuālajā vidē   
(digitalizācija)



Uzdevumi un prioritātes - 2016

 Bibliotēkas lietotāju piesaistīšana

 Bibliotēkas informācijas pakalpojumu 
popularizēšana (mārketings)

 Informācijas resursu attīstība 
kopkrājums
reģionālās datu bāzes
interneta vietne www.rezeknesbiblioteka.lv

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


Veiksmes stāsti - I

Kopā ar A.Kūkoju

Bērnu bibliotēka saņem kārtējo
grāmatu dāvinājumu no Rēzeknes 
Pareizticīgo baznīcas draudzes



Veiksmes stāsti - II

Rēzeknieši – «Bērnu žūrijas-2014»
eksperti 
Lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā

Lācīša Rūcīša mēnesis Bērnu bibliotēkā



Veiksmes stāsti - III

«Dzīvā bibliotēka» Centrālajā bibliotēkā

Aspazijas bērnu dzejas lasījumi un
radošā darbnīca Bērnu bibliotēkā



Veiksmes stāsti- IV

Bibliotēku nedēļas 
pasākumi



Veiksmes stāsti - V

Vislatvijas Lasīšanas dienā –
A.Kūkoja dzejas lasījumi

RV literārā pielikuma
«Kurkulēns» autori – Centrālās bibliotēkas
viesi



Veiksmes stāsti- VI

«Bērnu Žūrijas-2015» starts 
PII Auseklītis

LKC izdevniecības 25 gadu jubilejas
pasākums Centrālajā bibliotēkā



Veiksmes stāsti - VII

Bērnu bibliotēkā viesojas 
5.vidusskolas «sprīdīši» 

Skotu un latgaliešu stāstu sasaukšanās
Centrālajā bibliotēkā 
(folkloras festivāls »Baltica 2015»)



2015.gads bildēs - VIII

Top rozes rožu pilsētai: 
Radošā darbnīca 2.bibliotēkā

«Zeltītas vasaras ir visas dieniņas»:
Bērnu bibliotēkas pasākums
ARPC Zeimuļs vasaras nometnes
dalībniekiem



Veiksmes stāsti- IX

Ekskursija bibliotēkā:  
PII Pasaka audzēkņi 2.bibliotēkā

Konference «Informatīvais serviss 
bērnu-invalīdu vecākiem» : 
Šauļu publisko bibliotēku
asociācijas projekta aktivitāte 
Centrālajā bibliotēkā



Veiksmes stāsti- X

Pasākums «Lieto vēlreiz!»
Bērnu bibliotēkā 
(sadarbībā ar SIA ALAAS) 

2.Bibliotēkai -50



Veiksmes stāsti- XI

Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas 
pasākumi



Veiksmes stāsti- XII

Literārie lasījumi Adventā
Centrālās bibliotēkas viesi –
literāri radošās apvienības
«Latgales ūdensroze» dalībnieki

Ziemassvētku
radošās darbnīcas 
Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā



Paldies par uzmanību!

Marija Sproģe
Rēzeknes pilsētas CB direktore
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