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1. LCB UN TĀS FILIĀĻU DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Īss situācijas raksturojums
Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – LCB) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras,
izglītības un informācijas iestāde, kas darbojas Daugavpils pilsētas domes pakļautībā un
Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.
LCB 2002. gada 27. februārī ir reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar
Nr.BLB003. 2011. gada 22. decembrī LCB tika atkārtoti akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka
Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. Akreditācijas termiņš – 5 gadi, akreditācijas apliecības
Nr.77A.
LCB darbību reglamentē Bibliotēku likums, LR Ministru kabineta noteikumi, Daugavpils
pilsētas domes lēmumi, saistošie noteikumi un rīkojumi, LCB nolikums un citi LCB iekšējie
normatīvie akti, kurus apstiprinājusi LCB vadītāja.
LCB attīstības galvenie virzieni un uzdevumi ir noteikti Daugavpils pilsētas attīstības
programmas “Mana pils – Daugavpils” Rīcības un investīciju plānā 2014.-2020. gadam.
LCB misija ir noteikta saskaņā ar publisko bibliotēku darbību reglamentējošo starptautisko
dokumentu IFLA (Starptautiskās Bibliotēku asociācijas) Manifestu publiskajām bibliotēkām un
paredz iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas
sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informācijas apjomu, ko vēlas saņemt lietotāji,
nodrošināt tālākizglītības iespējas un kulturālu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
LCB uzdevums veidot Daugavpilī vienotu informācijas pieejamību Daugavpils publisko
bibliotēku tīklā, kuru centrā ir nacionālās vērtības, kas saliedē sabiedrību.
LCB šodien pozicionē sevi kā kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, kur ir radīta
lasītveicinoša vide un tiek apkalpoti dažādu vecumu un tautību lietotāji, piedāvājot viņiem
dažādus pakalpojumus ne tikai veiksmīgai informācijas izguvei, bet arī iespējas daudzveidīgi
pavadīt brīvo laiku.
LCB darbības mērķis – attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgus sabiedrības saskarsmes centrus.
Tās ir klientorientētas, demokrātiskas bibliotēkas, kas nodrošina brīvu plašas informācijas
pieejamību visiem iedzīvotāju slāņiem, sekmē mūžizglītības iespējas un nodrošina
kultūrvēsturisko vērtību un notikumu dokumentēšanu, saglabājamību un popularizēšanu.
Vērojama iedzīvotāju informacionālo vajadzību dažādība, pieaug dažādu sociālo grupu
iesaistīšanās bibliotēku pakalpojumu izmantošanā. Nemainīgs paliek pieprasījums pēc
zināšanām, tāpēc Daugavpils publisko bibliotēku attīstības politika veidota uz ilgtspējīgu
attīstību ar apzinātu mērķi un uzdevumiem, lai nodrošinātu savu klientu daudzveidīgo
informacionālo interešu apmierināšanu.
Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radījusi iespēju izmantot milzīgu informācijas
daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju
līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta,
kur informācijas tehnoloģijas iespējams izmantot bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvājums
prasa ieguldījumus tehnoloģiju uzturēšanā un attīstībā – datortehnika, interneta pieslēgums,
kopētāji, printeri, multifunkcionālas iekārtas.
Daugavpils publiskās bibliotēkas veicina starpkultūru dialogu un kultūras mobilitāti, veido
pārrobežu sadarbības tīklu un organizē pieredzes apmaiņas braucienus ar ārzemju bibliotēkām,
lai savstarpēji bagātinātos un risinātu kopīgus profesionālus jautājumus.
Pārskata gadā LCB darbībā ir izceļami šādi aspekti:
 Lasītveicināšanas pasākumi (lasītveicināšanas programma “Skaistā vasara
bibliotēkā”, projekts “Grāmatu starts”, projekts “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī”,
bibliotekārās stundas, grāmatu prezentācijas, literāri pasākumi);
 Darbs ar sociāli mazaizsargāto un riska grupu pārstāvjiem (senioru datorapmācība
un angļu valodas apmācība, pasākumi lietotājiem ar īpašām vajadzībām, ieslodzīto
apkalpošana);






Novadpētniecība (LCB veidoto novadpētniecības datubāzu uzturēšana,
papildināšana, atjaunošana; darbs pie dzejas krājuma “Daugavpils dzejā”
sastādīšanas un izdošanas);
Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gads (literāri un tematiski pasākumi, literatūras
izstādes, ģimeņu publiskās runas konkurss);
Sadarbība ar Daugavpils skolām jautājumā par to bibliotēku krājumu iekļaušanu
LCB kopkatalogā (BIS ALISE modulis SKOLU ALISE, individuālas un grupu
apmācības un praktiskas nodarbības skolu bibliotekāriem);
LCB un filiāļu darbinieku profesionālā pilnveide (profesionālās pilnveides
pasākumi un kursi, ko LCB organizēja sadarbībā ar LNB Kompetenču centru, LNB
Mācību centru, VA KISC, Latvijas Bibliotekāru biedrību, Daugavpils Universitāti
u.c. organizācijām).

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā
Pārskata gadā būtiskas izmaiņas bibliotēkas juridiskajā statusā un institūcijas struktūrā nenotika.
Informācija par padotībā esošajām iestādēm
LCB darbu organizē un vada vadītāja, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Daugavpils pilsētas
dome. Bibliotēkas vadītājas pienākumi un tiesības ir noteiktas LCB nolikuma 5.3.punktā, kā arī
14.02.2003. Darba līgumā Nr.235. Vadītāja vada bibliotēku saskaņā ar Bibliotēku likumā, LCB
nolikumā un amata aprakstā noteikto kārtību.
Vadītājas vietniece, nodaļu un filiāļu vadītāji atbild par viņiem uzticētajiem pienākumiem
un kontrolē darba izpildi. Visas LCB nodaļas un filiāles darbojas saskaņā ar nolikumiem, kurus
apstiprina LCB vadītāja.
Atbilstoši pilnvarojuma apjomam darbinieki ir tiesīgi lemt par atsevišķiem
organizatoriskiem un profesionāliem jautājumiem. LCB un tās filiāļu grāmatvedības uzskaiti
veic LCB grāmatvedība atbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem.
LCB vienotajā struktūrā un štatu sarakstā pārskata gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas.
Uz 01.01.2016 LCB štatu sarakstā bija 64.15 amata štata vienības.
Lai koordinētu Vienotā krājuma komplektēšanu un izmantošanu un sekotu racionālai
budžeta līdzekļu izlietošanai, LCB vairākus gadus darbojas Komplektēšanas padome.
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 13. pantu visas LCB filiāles ir akreditētas kā vietējās
nozīmes bibliotēkas.
LCB struktūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu lietotāju
apkalpošanu, kā arī pildītu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un uzdevumus Daugavpils
pilsētas pašvaldības teritorijā.
LCB vienotajā struktūrā darbojas 6 filiāles, kas izvietotas dažādos pilsētas mikrorajonos.
LCB vienotā struktūra tiek noteikta, lai veidotu bibliotēku informācijas tīklu un bibliotekāro
pakalpojumu sniegšanu pilsētas administratīvās teritorijas robežās, pamatojoties uz vienoto
krājumu, uzziņu aparātu, vienoto iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi.
Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp LCB un Daugavgrīvas cietumu, LCB nodrošina
ārējā apkalpošanas punkta darbību Daugavgrīvas cietumā, kur 1 reizi mēnesī notiek uz mūžu
notiesāto personu bibliotekārā apkalpošana.
LCB vienotajā struktūrā ietilpst šādas filiāles:
 Daugavpils Bērnu bibliotēka „Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58);
 Jaunbūves bibliotēka (18.Novembra ielā 161);
 Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā ielā 2);
 Ceriņu bibliotēka (Lauska ielā 16);
 Piekrastes bibliotēka (Aveņu ielā 40);
 Gaismas bibliotēka (Gaismas ielā 9).
LCB struktūru veido administrācija un vairākas nodaļas (skat. attēlā).

Īpaši jāatzīmē viens bibliotēkas struktūras elements – Interneta lasītava. Tā tika veidota kā
atsevišķa telpa bibliotēkas lietotājiem ar datorizētām darba vietām. Pēdējo divu gadu laikā tika
novērots, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma mazinās un datorlietotāju vajadzības pilnībā
apmierina lietotāju apkalpošanas zonās (lasītavā, abonementā, periodikas lasītavā) pieejamie
datori. Tādēļ no 2014. gada Interneta lasītava tiek izmantota kā mācību telpa LCB rīkoto
datorkursu vadīšanai senioru grupām. Pārskata gadā tika paplašināta LCB Interneta lasītavas
funkcionalitāte, rīkojot tajā arī bezmaksas praktiskās nodarbības un konsultācijas Daugavpils
skolu bibliotekāriem kataloģizācijā mašīnlasāmā formātā MARC 21 sistēmā ALISE un
komplektēšanas procesu veikšanā. Interneta lasītavas telpās regulāri notika arī LCB un filiāļu
darbinieku apmācība un konsultēšana par datubāzu izmantošanu un jaunumiem darbā ar
e-katalogu.
Citos bibliotēkas struktūras elementos un to funkcionalitātē pārskata gadā izmaiņas
nenotika.

Bibliotēku akreditācija
Pārskata gadā akreditācija nenotika. Nākamā akreditācija LCB un tās filiālēm tiek plānota 2017.
gadā saskaņā ar bibliotēku akreditācijas komisijas grafiku.

2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
Viena no bibliotēkas lielākajām vērtībām ir tās grāmatu un citu dokumentu krājums.
Gadu gaitā izveidojusies jau noteikta krājuma komplektēšanas politika. Galvenie dokumentu
atlases kritēriji krājuma veidošanā ir: nozīmīgi izdevumi augstskolu studentiem, labākā uzziņu
literatūra, vērtīga nozaru literatūra atbilstoši lasītāju pieprasījumam, latviešu un tulkotā
oriģinālliteratūra un bērnu grāmatas.
LCB Vienotais krājums veidots un organizēts atbilstoši dokumentiem, kuri atspoguļo krājuma
organizācijas darbu:
- LCB Vienotā krājuma noteikumi;
- LCB noteikumi par Depozitāriju;
- Noteikumi par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un
noformēšanu;
- Noteikumi par Obligātā eksemplāra saņemšanu, pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un
publisko izmantošanu LCB;
- LCB elektroniskā kataloga noteikumi.
Galvenie rīcības virzieni krājuma veidošanā:
- pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu informācijas resursu iegādei plānošana un
racionāla izmantošana;
- LCB vienotā krājuma kvalitātes uzlabošana;
- savlaicīga un pilnīga informācijas sniegšana elektroniskajā katalogā un tā
pilnveidošana.
Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas: projektu
līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi
Plānotie un izlietotie pašvaldības līdzekļi (EUR)
jaunu izdevumu iegādei 2015. gadā
`
Grāmatām un citiem
izdevumiem
LCB un filiāles
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%
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33

GMB
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1764.79

670.23
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JBB

5893.21
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4906.35
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3489.14

2160

2603.92

885.22

25

CRB

4068.65

2640

3149.28

919.37

23

PKB

5491.15

4000

4457.15

1034.00

19

BBZ

6620.89

5850

5433.31

1187.58

18

Pavisam

40546.98

30750

30749.26

9797.72

24

izlietots
grāmatu un
citu
dokumentu
iegādei
(EUR)

2015. gadā no Daugavpils Domes apstiprinātā budžeta jaunu informācijas resursu iegādei
LCB un filiālēm izlietoti EUR 40547, no tiem EUR 9798 – periodikas abonēšanai. Uz 1 pilsētas
iedzīvotāju informācijas nesēju iegādei iztērēti LCB budžeta līdzekļi 0.41 EUR1. Tas
neatbilst LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā
finansējuma normatīvi”, kur 2.1.punkts nosaka, ka finansējumam pašvaldību bibliotēkās grāmatu
un periodisko izdevumu iegādei jābūt ne mazākam par EUR 0,43 uz 1 iedzīvotāju.

Pēdējos gados izjūtam lielāku pašvaldības finansiālo atbalstu bibliotēkām iespieddarbu un
citu izdevumu iegādei.
Lai racionāli, kvalitatīvi un savlaicīgi izmantotu LCB budžeta līdzekļus komplektēšanai,
LCB apstiprinātā Komplektēšanas padome gada sākumā plānoja pašvaldības piešķirtos budžeta
līdzekļus iespieddarbu un citu izdevumu iegādei gadam un pa mēnešiem. Finansiālie līdzekļi tika
sadalīti proporcionāli lietotāju skaitam LCB un filiālēs, kā arī tika ņemti vērā statistiskie rādītāji
par krājuma izmantošanu, grāmatu lasītību un dokumentu nodrošinājumu. Gada laikā notika 9
Komplektēšanas padomes sēdes, kurās tika apkopoti un izvērtēti iepriekšējā mēneša iepirkumi,
kā arī konkretizēti KAN speciālistu sastādītie un iepirkšanai piedāvātie bērnu literatūras saraksti
krievu valodā. Sēdēs tika risināti arī citi svarīgi jautājumi krājumu veidošanā:
- Statistisko rādītāju analīze par krājumu un tā izmantošanu, latviešu oriģinālliteratūras
jaunieguvumi;
- bērnu literatūras līdz 18 gadiem jaunieguvumu atbilstība bērnu lietotāju īpatsvaram
pa vecumiem, bērnu literatūras izmantošana;
- BIS ALISE jaunākās iespējas un to pielietojums papildus informācijas sniegšanā gan
lietotājam, gan bibliotekāram;
- lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” kolekcijas
iegāde filiālēm;
- grāmatu iegāde SIA “Latvijas grāmata” interneta vidē;
- jauno grāmatu apskati, izmantojot Obligātos eksemplārus, sarunas un ieteikumi jauno
grāmatu iegādē;
- periodisko izdevumu iegāde 2016. gadam un koordinācija starp LCB un filiālēm;
- žurnālu reģistrēšana un izsniegšana/saņemšana BIS ALISE filiālēs 2016. gadā;
- jaunākā profesionālā informācija par procesiem krājumu veidošanā un
popularizēšanā.

1

Datu avots: “Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats, 2014” – iedzīvotāju skaits 98089

Komplektēšanas padomes sēdēs piedalījās ne tikai tās dalībnieki. Svarīgu jautājumu
risināšanā un lēmumu pieņemšanā tika pieaicinātas LCB nodaļu un filiāļu vadītājas. Tika
uzklausīti un risināti dažādi ierosinājumi un ieteikumi.
Krājuma piekomplektēšana notika Komplektēšanas datubāzē. Datubāzē reģistrēti 191
pieprasījumi, no kuriem izpildīti – 157. Regulāri tika apkopota un analizēta informācija par LCB
un filiālēm piekomplektēšanai nepieciešamajiem informācijas resursiem. Katrs pieprasījums tika
pārbaudīts EK, izvērtēta tā nepieciešamība konkrētā filiālē. Dažādu iemeslu dēļ tika atteikti 19
pieprasījumi: izdevumi pieejami Depozitārijā vai citā filiālē, senu gadu izdevumi nav atrodami
tirdzniecībā, mazvērtīgi izdevumi ar īslaicīgu nozīmi u.c. Darbs Piekomplektēšanas datubāzē
motivēja bibliotekārus apkopot lietotāju atteiktos pieprasījumus, izvērtēt to nepieciešamību savas
filiāles krājumos vai izmantot vienotā krājuma izmantošanas iespējas finansiālo līdzekļu
ekonomijas nolūkos. Vienlaikus tika iepazīti grāmattirgotāju piedāvātie izdevumi, kuri varētu
aizvietot konkrētos atteiktos pieprasījumus.
LCB nodaļu un filiāļu darbs Komplektēšanas DB 2015. gadā

LCB nodaļa un filiāle
LCB
GMB
JBB
PDB
CRB
PKB

Pavisam
veikti
pasūtījumi
26
8
43
28
15
71
191

no tiem
izpildīti
15
7
39
25
13
58
157

atteikti
9
1
1
2
6
19

pieņemti
2
3
1
2
7
15

Pārskata gadā vienotais krājums papildināts ar 13 560 eks. iespieddarbiem un citiem
dokumentiem kopvērtībā par EUR 55675.40, no kuriem 4718 eks. ir pirktie jaunieguvumi,
4568 eks. nepirktie jaunieguvumi un 4274 eks. ir periodiskie izdevumi. Grāmatas un citi
informācijas resursi tika iepirkti un saņemti bez atlīdzības no apgādiem, izdevniecībām,
organizācijām un privātpersonām.
LCB Vienotā krājuma papildināšanas veidi 2015. gadā
Kopā saņemti
Piegādes veids

%
eks.

EUR

Saņemti no LNB bez atlīdzības, t.sk.
1) Obligātais eksemplārs

3535

19421.94

2) Projektu ietvaros

34

305.55

Iepirktie dokumenti

4718

30749.26

35

Izdevumi saņemti bezatlīdzības

595

3273.91

4,5

Ziedojumi (ASV vēstniecība)

143

1230.32

1

26

Dokumentu aizvietošana

261

694.42

Kopā uzņemti bilancē

9286

55675.40

Saņemti periodiskie izdevumi

4274

Kopā saņemti

13560

2

31,5

55675.40

2015. gadā vienotais krājums tika papildināts ne tikai ar tradicionālajiem informācijas resursiem
– grāmatām, bet arī ar nošizdevumiem, attēlizdevumiem, klausāmgrāmatām, videofilmām
bērniem un izglītojošām spēlēm.
LCB un filiālēs saņemtie jaunieguvumi 2015. gadā
Bibliotēka

Tai skaitā pa izdevumu veidiem

Pavisam
(eks.)
Grāmatas

Audioviz.
materiāli

Seriālizd.

Elektroniskie
dok.

Kartogr.
dok.

Nošizd.

Attēlizd.

Spēles

LCB
GMB
JBB

5981
643
1371

4259
319
879

69
9
11

1556
314
479

24
-

-

48
1
2

2
-

23
-

PDB

926

442

15

468

-

-

1

-

-

CRB
PKB
BBZ

1021
1382
2236
13560

541
829
1719
8988

8
12
9
133

471
540
495
4323

24

2
2

1
1
4
58

4
6

3
26

Pirkumi
Jaunie informācijas resursi tika iepirkti pārsvarā “Jāņa Rozes” grāmatveikalā, SIA “Latvijas
Grāmata” un grāmatveikalā SIA Janus. 2015. gadā Daugavpilī savu darbību pārtrauca grāmatu
veikals “Globuss”, tāpēc bija jāmeklē jaunas iespējas sadarbībai ar SIA Latvijas grāmata. Tās
valdes locekle Vija Vītola piedāvāja sadarbību turpināt interneta vidē www.lgramata.lv. Darbs
šādā veidā bija ērts un izdevīgs. Pasūtītais grāmatu grozs ar piešķirto atlaidi operatīvi tika
sakomplektēts un ar kurjerpastu no Rīgas piegādāts bibliotēkai. Sadarbība notika draudzīgā vidē.
Katru nedēļu tika saņemtas elektroniskas informatīvas vēstules par jaunajām grāmatām,
īpašajiem piedāvājumiem bibliotēkām, ekspertu ieteikumi un komentāri, intervijas un
aktualitātes, kā arī bibliotēkai izdevīga bonusu piešķiršana, krāšana un to atprečošana.
Lielākie piegādātāji 2015. gadā
Nr. p. k.
1.
3.
2.
4.
5.

Piegādātājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka (obligātais
eksemplārs)
„Janus”, SIA
„Latvijas Grāmata” SIA
Jānis Roze, SIA
Latvijas Pasts, VAS

Eks.
3730
3332
760
684
4274

Periodikas abonēšana
Viens no krājuma papildināšanas veidiem ir arī laikrakstu un žurnālu abonēšana. Periodiskos
izdevumus 2015. gadam abonējām VAS “Latvijas Pasts”, SIA “Abonēšanas aģentūra PKS”, SIA
“Egmont Latvija”, kā arī pie izdevējiem. Kopumā abonēti 172 periodisko izdevumu nosaukumi,

no kuriem 33 nosaukumi (19%) adresēti bērniem, pusaudžiem un jauniešiem un veido 24% no
LCB budžeta līdzekļiem iespieddarbu un citu izdevumu iegādei.
LCB un filiālēs piedāvājam avīzes un žurnālus latviešu un krievu valodā, vietējās avīzes
“Latgales Laiks”, “Vietējā”, “Сейчас”, “Миллион”, “Наш город” un ASV Informācijas centrā
ārvalstu žurnālus angļu valodā.
Periodisko izdevumu abonēšana 2015. gadā
2015. gadā
Filiāles nosaukums

Izlietotie
līdzekļi
EUR

2014. gadā
t. sk.
Izlietotie līdzekļi
EUR

Nosaukumu
skaits

avīzes

žurnāli

113

16

197

GMB

4114.46
426.00*
670.23

18

4

14

4792.05
231.00*
825.73

JBB

986.86

35

5

30

1212.03

PDB

885.22

26

4

22

1033.70

CRB
PDB
BBZ

919.37
1034.00
1187.58

30
34
39

5
6
4

25
28
35

947.80
1286.16
1332.53

Pašvaldības līdzekļi
Pavisam**

9797.72
10223.72

LCB sistēmā
172

Izmaiņas
izlietotajos
līdzekļos,
salīdzinot ar
iepriekšējo gadu
+-

LCB
(t.sk. ASV Infocentrs)

11661.00

-1437

*ASV vēstniecības ziedojums
** Kopā ar ziedojumiem
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015. gadā periodikas abonēšanai iztērētie līdzekļi ir mazāki par
EUR 1437. Iemesli tam ir dažādi:
 informācija ar īslaicīgu, mazvērtīgu saturu un lietotāju mazizmantota;
 daudzi periodiskie izdevumi ir pārtraukuši eksistēt finanšu rezultātu optimizēšanas
nolūkos;
 netiek izdoti drukātā formātā, bet pieejami tikai interneta versijā;
 preses izdevumi kļuvuši dārgāki.
Pasūtīto žurnālu tematika ir ļoti daudzpusīga. LCB Periodikas lasītavā ir pieejams plašs preses
izdevumu klāsts dažādām lasītāju gaumēm, interesēm un vecumiem: izglītojošie žurnāli
medicīnas, sociālo zinātņu, izglītības un citās nozarēs; profesionālie žurnāli grāmatvežiem,
uzņēmējiem, pedagogiem, dažāda ranga vadītājiem, izzinoši populārzinātniskie un literārie.
Pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki izmanto izglītības e-žurnālus: iknedēļas žurnālu
izglītības profesionāļiem “Skolas Vārds”, žurnālu “Pirmsskolā” un “Skolas Psiholoģija”, kā arī
e-laikraksta “Izglītība un Kultūra” pielikumus – ikmēneša žurnālu “Vecākiem” un žurnālu
“Pirmsskolas Izglītība” par bērnu fizisko, emocionālo veselību, psiholoģiju un skološanās
procesiem, kā arī par aktualitātēm, kas skar izglītību, speciālistu viedokļi, ieteikumi, diskusijas,
Latvijas un ārvalstu kolēģu pieredze, jaunas mācību metodes, mācību materiāli, spēles, ko var
pielietot ikdienas dzīvē. Filiālēs – izklaides žurnāli, izdevumi praktiskām nodarbēm un žurnāli
bērniem.
Bezatlīdzības saņemtie izdevumi
2015. gadā ir saņemtas bezatlīdzības 595 jaunas un vērtīgas grāmatas. Pateicoties bibliotēku
atbalstītājiem, LCB vienotais krājums ir kļuvis bagātāks un daudzveidīgāks ar grāmatām un

periodiskajiem izdevumiem par svarīgiem notikumiem novada, pilsētas un valsts dzīvē, atzinību
guvušu mākslinieku dzīvi un darbiem utt.
Lielākie bibliotēku atbalstītāji 2015. gadā

Atbalstītāji
Biedrība “Zolitūde 21/11”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Atbalsta biedrība
Nacionālais kino centrs
Apgāds “Mansards”
Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Autori: Ilona Jahimoviča un Iļja
Dimenšteins
V. Zatlers
A. Iļjinskis

Saņemtā izdevuma nosaukums
Atceries Zolitūdi 21/11
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts
Gunārs Birkerts
Latvijas filmu izlase
S. Geikina “Daugavpils teātris”
Olūts – 20
Tāvu zemes kalendars, 2016
Latgalē dzimušu mākslinieku
dzīvesstāsti. Pēteris Martinsons
Tēlnieks Igors Vasiļjevs. Lielā kalibra
sirds
V. Zatlers. Kas es esmu
Возвращение в Город Эн

LCB un filiāles saņēma arī VKKF finansiāli atbalstītos periodiskos izdevumus Latvju
Teksti, Rīgas Laiks, Iespiedgrafika, Latvijas arhitektūra u.c., kā arī izdevumus ESIP.
Jau ilgus gadus turpinās sadarbība ar ASV vēstniecību Latvijā. ASV Info centra krājums
pastāvīgi tiek papildināts ar jauniem un aktuāliem izdevumiem par Amerikas vēsturi un kultūru,
mācību materiāliem angļu valodas apguvei, izklaides lasāmvielu angļu valodā, videofilmām u.c.
dokumentiem.
Turpinājās LCB sadarbība ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu iedzīvotājus
un bibliotēkas apmeklētājus ar informāciju par pilsētas attīstības programmu, tās darbības
mērķiem, par pašvaldības budžetu, vizuālās identitātes komponentēm utt. LCB saņēma no
pašvaldības publiskai izmantošanai šādus izdevumus:
o
2014. gada publiskais pārskats;
o
Mana pils–Daugavpils;
o
Daugavpils cietokšņa un Daugavpils pilsētas stila rokasgrāmata;
o
Daugavpils 740 gadu svinības: svētku programma no 1.-7. jūnijam.
Sevišķi aktīvi un dāsni bija novada literāti, kuri Daugavpils 740. jubilejas reizē publicēja
savus literāros darbus un bez atlīdzības nodeva bibliotēkām publiskai izmantošanai:
o Pilsēta, kur visi ir savējie: krāsojamā grāmata un pasaka;
o Daugavpils dzejā = Стихи о Даугавпилсе: krājums;
o Динабургские зори: поэтический сборник;
o Коноплев, Е. Два сердца: песни u.c.
Arī daudzi individuālie dāvinātāji vēlējās atbalstīt pilsētas bibliotēkas un bez atlīdzības
nodeva publiskai lietošanai iecienītāko žanru izklaides literatūru.
Obligātais eksemplārs
Saskaņā ar Latvijas Republikas Obligāto eksemplāru likumu 2015. gadā no LNB saņēmām
Latvijā iznākušās grāmatas vai brošūras 1 eksemplāru. Pavisam saņemti 3535 eks. kopvērtībā
EUR 19 421.94

Jaunieguvumu raksturojums
2015. gadā Latvijas un Daugavpils novada kultūrtelpā tika svinēta Raiņa un Aspazijas 150 gadu
jubileja, kā arī Daugavpils pilsēta svinēja savu 740 gadu jubileju. Šo notikumu ietvaros iznāca
jaunas grāmatas, kuras tika iegādātas, lai pavērtu plašākas iespējas lasītājiem uzzināt par
Daugavpils teātra vēsturi, novada vēsturi un ievērojamām personībām, sporta u.c. kultūras
notikumiem:
1. Īvāns, D. Daugavpils. Veļ viļņus Daugavpils
2. Geikina, S. Daugavpils teātris. – Rīga: Mansards, 2015
3. Do-Mi-Sol. Dziesmas bērniem / Daugavpils Radošā inteliģence DINA-ART
4. Golubevs, J., L. Vasaraudze. MUR un MIAU: [dzejoļi bērniem]
5. Vasaraudze, L. Sudrabots rudens: [dzeja]
6. Ильинский, А. Возвращение в Город Эн: [сборник избранных статей]
7. Двинск в Первую мировую войну: по материалам XV Даугавпилсской
краеведческой конференции
8. 50-й юбилейный пробег Даугавпилс-Межциемс-Даугавпилс, 26 сентября 2015 года
(Хронология наиважнейших событий пробегов Даугавпилс-Межциемс-Даугавпилс.
Наиболее известные дальние легкоатлетические пробеги
9. Галлер, А. Была и есть любовь: сборник песен и романсов.
LCB atšķiras no filiālēm ar savu struktūru, veicamajiem uzdevumiem un lietotāju sastāvu.
Lielākā daļa LCB lietotāju ir vispārizglītojošo skolu audzēkņi un studējošā jaunatne, kā arī tie,
kas paaugstina savu kvalifikāciju un izmanto mūžizglītības iespējas. Tāpēc LCB krājumu
papildinājām ar dažāda veida un tipa izdevumiem medicīnā, uzņēmējdarbībā, psiholoģijā,
pedagoģijā u.c. nozarēs. Dažādu nozaru literatūras īpatsvars LCB jaunieguvumos sastādīja 72%,
bet daiļliteratūra – 28%. Filiālēs nozaru literatūra kopējā jaunieguvumu klāstā sastādīja 16%,
daiļliteratūra pieaugušajiem – 35% un literatūra bērniem līdz 18 gadiem – 49%.

2015. gadā LCB un filiālēs lietotāji bērni līdz 18 gadiem vidēji veidoja 37%, Bērnu
bibliotēkā “Zīlīte” – 74%, pārējās filiālēs vidēji – 47%. Par prioritāti jaunieguvumu iegādē
filiālēs tika izvirzīta literatūra bērniem līdz 18 gadiem, grāmatām lasīšanai visai ģimenei,
praktiskām nodarbēm un hobijiem, kā arī ārzemju izdevumiem krievu un angļu valodās.
Plānojot finansiālo līdzekļu izlietojumu iespieddarbu un citu dokumentu iegādei bērniem,
tika ievērots bērnu vecuma grupu īpatsvars, lai katrai no tām varētu piedāvāt jaunākās literatūras
klāstu.

Lietotāji-bērni pa vecuma grupām – 2015

Vecuma grupa
Pirmsskolas vecuma bērniem
Sākumskolas vecuma bērniem (1.-4. kl.)

Bērnu skaits
533
2047

%
8
30

Vidējā vecuma bērniem (tīņiem) (5.-7. kl.)
Pusaudžiem un jauniešiem (8.-12. kl.)
Kopā:

1783
2447
6810

26
36

Tika iepirkti Latvijas lielāko izdevniecību piedāvātie labāko latviešu un ārzemju autoru
izdevumi bērniem un jauniešiem latviešu valodā: Aspazija, J. Rainis, M. Rungulis, A. Kļavis,
I. Zandere, J. Ezeriņš, K. Skalbe, K. Olsone, Dž. Grīns, Dž. Grišams, S. Simuka u.c. Labs palīgs
bērniem ir arī gudrās grāmatas, kas rosina vēlmi domāt, darboties un radīt, palīdz iegūt zināšanas
par apkārtējo pasauli. Šajā jomā tika iegādātas izzinoša satura grāmatas: Putnu dziesmas,
Bebrēns un citi dzīvnieki, Pūcīte un citi nakts dzīvnieki, Vai dzīvniekiem jātīra zobi?, Vēro, prāto,
skaiti u.c. Sevišķu atsaucību bērnu vidū guvušas videofilmas, tāpēc tika papildināta un daļēji
atjaunota šī krājuma daļa.
Jaunieguvumi bērniem pa vecuma grupām – 2015

Vecuma grupa
Pirmsskolas vecuma bērniem
Sākumskolas vecuma bērniem (1.-4. kl.)
Vidējā vecuma bērniem (tīņiem) (5.-7. kl.)
Pusaudžiem un jauniešiem (8.-12. kl.)
Kopā:

Eks.
1111
1149
593
244
3097

%
36
37
19
8

Pārskata gadā LCB nodaļu un filiāļu darbinieki kopā ar KAN darbiniekiem pētīja
krājumu apjomu, sastāvu pa nozarēm, tajās pārstāvētos izdevumu veidus un to saturisko
aktualitāti, atbilstību lietotāju pieprasījumam un izmantošanas raksturu. Objektīvu iemeslu dēļ
nepieprasītie, mazizmantotie vai pēc satura novecojošie izdevumi tika norakstīti saskaņā ar LCB
vienotā krājuma noteikumiem un utilizēti. Mazpieprasītie izdevumi 942 eks. ar reālu vai
potenciālu vērtību tika nodoti Depozitārijam. Tas nodrošināja LCB un filiāļu aktīvā krājuma
mobilitāti un izmantošanas intensitāti, kā arī atbrīvoja tajā vietu jaunajiem izdevumiem. KAN
vadītāja apmeklēja visas filiāles, pārbaudīja un sniedza metodiskās rekomendācijas par krājumu
satura atbilstību mūsdienu prasībām, ieteikumus tā izvietojumā un popularizēšanā.
2015. gadā tika norakstīti 13080 eks. (t.sk. 4145 eks. žurnālu) novecojušo, nolietoto,
dubletu, mazpieprasīto u.c. dokumentu. Pāradresēti 1222 eks. (t.sk. eks. 280 žurnāli). Vienotā
krājuma pieaugums – 480 eks.
Izslēgtie iespieddarbi un citi dokumenti LCB Vienotajā krājumā 2015. gadā
tai skaitā pēc norakstīšanas iemesliem
Bibliotēka

Izslēgts
(eks.)

LCB
GMB
JBB

5666
776
2265

1950
486
1166

PDB

917

CRB
PKB
BBZ
Pavisam
%

Novecojuši Nolietoti

Lasītāju
nozaudēti
50

Ar izziņu

Dubleti

3580
290
892

13

73

42

50

537

353

3

24

1117
1167
1172

854
608
544

230
540
606

19

14
17
13

2

13080

6145

6491

86

168

117

47

50

9
73

Citi

115

Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums
Noslēdzot 2015. gadu, LCB vienoto krājumu veidoja 203 323 eks. informācijas nesēji kopvērtībā
EUR 566553.65
Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā 2015. gadā

Vienību skaits
166581
1297
32359
1344
914
59
743 (t.sk. e-grāmatas – 321 eks.)
26
203323

Izdevuma veids
Grāmatas
Audiovizuālie materiāli
Seriālizdevumi
Nošizdevumi
Attēlizdevumi
Kartogrāfiskie izdevumi
Elektroniskie izdevumi
Spēles
Kopā

LCB Vienotā krājuma kustība 2014.- 2015. gadā
Krājumā
LCB un 2014. gada
filiāles sākumā
(eks.)
111519
LCB (depozitārijs15868-14%)
GMB
7958
JBB
23024
PDB
CRB
PKB
BBZ
Kopā

11831
13058
14279
17285
198954

Saņemti
2014. g.
(eks.)

Izslēgti
2014. g.
(eks.)

Krājumā
2015. gada
sākumā
(eks.)

6404

2383

634

Krājumā
Kopējā
2016. gada
krājumā
sākumā
sastāda (%)
(eks.)

Saņemti
2015. g.
(eks.)

Izslēgti
2015. g.
(eks.)

(depozitārijs17196-14,8%)

6887

6492

(depozitārijs19137-16,5%)

57

495

8097

643

1315

2117

22222

1373

812
2310

7928
21285

4
10,5

924
1118
1176
1190
14022

11273
13273
14603
19026
203323

5,5
6,5
7
9,5

115935

115540

925

1485

11271

926

1014

702

13370

1021

1227

1126

14380

1399

1886
13405

1208
9516

17963
202843

2253
14502

Vienotais krājums pa nozarēm (eks.)
Vispārīgā nod.
6779

Sociālās zinātnes,
vēsture

18165

9509

1947

Dabas zinātnes

1660
873

Tehniskās zinātnes

663
2796
3199

Medicīna

858

Lauksaimniecība
40652

Māksla

290

Bibliotekāru darba vērtēšanas kritēriji balstīti uz lietotāju apkalpošanas kvalitāti un
reālajiem paveiktā darba apjomiem, nevis uz krājuma lielumu. Regulārs darbs pie krājuma
saturiskās kvalitātes uzturēšanas dod arī pozitīvus rezultātus tā izmantošanā. Par to liecina
kontrolskaitļi: izsniegums, apgrozība, lasītība.
Vienmēr ir svarīgi sekot un uzlabot krājuma kvalitāti. Tāpēc gada sākumā tika apkopoti
gada statistiskie rādītāji darbā ar vienoto krājumu 2014. gadā un sagatavota prezentācija “LCB
vienotais krājums un tā izmantošana”. LCB rīkotajā seminārā KAN vadītāja sniedza ieskatu
bibliotēku darbiniekiem par piešķirto finansējumu un tā izlietojumu, jaunieguvumu iegādi,
krājuma statistiskajiem rādītājiem un tā izmantošanu. Tika skarti arī problēmjautājumi: cik dziļi
pārvaldām krājumu, vai pietiekoši iepazīstamies ar jaunieguvumiem, kā uzskaitām izsniegumus
u.c. Prezentācijas nobeigumā izskanēja ieteikumi kvalitatīva krājuma veidošanā un devīze:
“Mainīsimies mēs, un līdz ar mums mainīsies pasaule”.

22148
1229
948
1538
1552
1371
1462
30248

7049
3311
914
2373
1068
1376
2122
18213

224430
58649
15494
57980
31050
41778
53193
482574

187582
48096
13914
43969
24000
29771
45893
393225

36848
10553
1580
14011
7050
12007
7300
89349

Dokumentu nodrošinājums uz 1 lietotāju – 11 vienības.

32
18
17
24
29
30
25
26

26
14
15
18
22
21
21
21

periodikas
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Krājuma publicitāte
LCB mājaslapā tika sagatavoti un publicēti informatīvi un popularizējoši raksti par jaunajiem
vietējo autoru literārajiem darbiem, bez atlīdzības saņemtajiem izdevumiem un nozīmīgiem
novadpētniecības materiāliem. 2015. gadā sagatavoti un publicēti 9 informatīvie materiāli
latviešu un krievu valodās:
 Grāmata “Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti. Pēteris Martinsons” Daugavpils
bibliotēkās,
 Latgales Centrālā bibliotēka saņem vērtīgu Latvijas filmu kolekciju,
 Monogrāfijas “Tēlnieks Igors Vasiļjevs. Lielā kalibra sirds” prezentācija Daugavpilī,
 Latgales Centrālā bibliotēka realizēs VKKF mērķprogrammas atbalstītu projektu,
 Jauni izdevumi par Daugavpils pilsētas attīstību,
 Daugavpils bibliotēkās pieejama grāmata-albums par Gaismas pili,
 LCB krājumā jauna, vērtīga oriģinālliteratūra,
 Bibliotēkas krājumā jauna grāmata – «Возвращение в Город Эн»,
 Piemiņas grāmata „Atceries Zolitūdi 21/11” Daugavpils bibliotēkās.

3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2015. gadā Daugavpilī dzīvoja
96 792 iedzīvotāji (4,5% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita). Gada laikā pilsētas iedzīvotāju
skaits samazinās vidēji par ~2%. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tiek skaidrota ar darbspējīgo
iedzīvotāju emigrāciju uz citām ES valstīm, jauniešu emigrāciju uz galvaspilsētu, kā arī vispārējo
negatīvo demogrāfisko situāciju valstī.
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits
(Datu avoti: LR Centrālās statistikas pārvalde (CSP), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
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Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos, pārskata periodā LCB un tās filiāles
piedāvāja saviem lietotājiem mūsdienīgus un kvalitatīvus pakalpojumus, īpašu vērību veltot
bērnu, jauniešu un mazaizsargāto sociālo slāņu lietotāju informacionālajai apkalpošanai, rūpējās
par lasītveicinošu pasākumu organizēšanu un nozīmīgu kultūras mantojuma resursu saglabāšanu
un popularizēšanu. Pēc apkopotajiem bibliotēku statistikas datiem pārskata gadā redzam, ka
Daugavpils bibliotēku pakalpojumus izmanto katrs piektais pilsētas iedzīvotājs.
2015. gadā bibliotēkas turpināja lietotāju bezmaksas apmācību, piedāvājot individuālas
konsultācijas un apmācību grupās (senioru apmācība darbam ar datoru, angļu valodas kursi
iesācējiem, bibliotekārās stundas u.c.). Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugavpils publiskās
bibliotēkas organizē lasītveicnāšanas programmu Daugavpils bērniem “Skaistā vasara
bibliotēkā”. Ik gadus iesaistās Latvijas Bibliotēku nedēļas aktivitātēs, piedalās Dzejas dienu,
pilsētas jubilejas un citos kultūras pasākumos. LCB un tās filiāles pārskata periodā veiksmīgi
attīstīja savas bibliotēkas, organizēja lasītveicināšanas akcijas, literārus pasākumus, bibliotekārās
stundas, un lietotāju apmācības. Tādējādi bibliotēkas darbība bija vērsta uz sniegto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu, esošo klientu vajadzību apmierināšanu un jaunu klientu piesaisti.
Pakalpojumu attīstība
Pamatojoties uz bibliotēkas lietotāju bibliotekāro un informacionālo vajadzību analīzi, Latgales
Centrālā bibliotēka un tās filiāles cenšas pielāgot savu pakalpojumu klāstu klientu
pieprasījumam.
Pieaugot interesei par planšetdatoru lietošanu, 2015. gadā Latgales Centrālā bibliotēka
piedāvāja saviem klientiem jaunu bezmaksas pakalpojumu – praktisku nodarbību
“Planšetdators – tas ir vienkārši!”. Nodarbības laikā (60 minūtes) jebkurš interesents var
apgūt planšetdatora lietošanas pamatus, elektronisko grāmatu lasīšanu, informācijas meklēšanu
internetā, sociālo tīklu lietošanu, videozvana funkcijas izmantošanu, mūzikas klausīšanos, filmu
skatīšanos utt. Apmācība notiek grupās līdz 10 cilvēkiem. Nodarbības var tikt organizētas kā
Latgales Centrālajā bibliotēkā, tā arī filiālēs, ņemot vērā pieprasījumu. Pēc vēlēšanās uz
nodarbību var paņemt līdzi arī savu planšetdatoru. Kopumā pārskata gadā šo pakalpojumu
izmantoja 12 bibliotēkas lietotāji.

LCB ASV Informācijas centrs vairākus gadus pēc kārtas piedāvā bezmaksas
konsultācijas par izglītības iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Katru gadu šo
pakalpojumu aktīvi izmanto pilsētas vecāko klašu skolēni. Pārskata gadā šis pakalpojums tika
pilnveidots, lai sniegtu interesentiem dziļāku priekšstatu par studijām un apmaiņas programmām
tiešā saskarē ar ASV universitāšu pārstāvjiem.
Tādējādi 2015. gada novembrī sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldi notika informatīva izstāde “U.S. Education Fair 2015”. Izstādes
apmeklētājiem bija iespēja noklausīties lekciju par ASV izglītības sistēmu, kā arī saņemt
konsultācijas par studiju iespējām no sešu ASV augstskolu pārstāvjiem. Dalībnieki aktīvi
iesaistījās dialogā ar konsultantiem un guva noderīgu informāciju par viņus interesējošām
studiju programmām.

Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
Pārskata gadā LCB un tās 6 filiālēs tika reģistrēti 18 213 aktīvie lietotāji, no tiem 6810 bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem. Vienotais jeb unikālais lietotāju skaits pēc BIS ALISE datiem ir 15 496,
no tiem 5783 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Salīdzinot ar 2014. gadu, lietotāju skaits
pieaudzis par 470 lietotājiem, no tiem par 351 lietotājiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Tas
ļoti iepriecina un liecina par publisko bibliotēku pakalpojumu nepieciešamību un popularitāti
vietējā sabiedrībā. Gada laikā Daugavpils bibliotēkas tika apmeklētas 396 144 reizes
(fiziskais+virtuālais) (t.sk. 90 577 bērnu un jauniešu apmeklējumi).
Pārskata periodā fizisko apmeklējumu kopskaits ir 217 168 apmeklējumi, t.sk. 90 577
apmeklējumi bērniem un jauniešiem. Attālināti, jeb virtuāli lietotāji bibliotēkas pakalpojumus
izmantoja 178 976 reizes. sk. sociālo tīklu apmeklējums sastāda 79 433 reizes.
Pārskata periodā lietotājiem tika izsniegti 482 574 izdevumi (grāmatas, seriālizdevumi, nošu
izdevumi, audiovizuālie dokumenti, e-grāmatas u.c.). No kopējā izsnieguma skaita 128 021
izdevumi izsniegti bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.
2015. gadā LCB un filiālēs tika rīkotas 535 izstādes, tai skaitā 509 literatūras izstādes un
26 mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju izstādes. Gada laikā organizēti 709
tematiskie pasākumi, t. sk. vairāk nekā 87 bibliotekārās stundas pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem.

LCB un filiāļu galvenie darba rādītāji 2015. gadā
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Kā redzams tabulā, 2015. gadā ir samazinājies tikai LCB iespieddarbu izsniegumu skaits,
nedaudz tas ir samazinājies arī LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā. Varētu pieņemt, ka šīs tendences
iemesls ir pieaugošais sabiedrības informācijpratības līmenis – aizvien vairāk iedzīvotāji spēj
patstāvīgi meklēt un izmantot informāciju interneta resursos, tāpēc viņiem vairs nav
nepieciešams fiziski apmeklēt bibliotēku un lūgt palīdzību bibliotekāram. Arvien populārāki
kļūst sociālie tīkli. 2015. gadā tika ļoti daudz strādāts tieši pie informācijas izvietošanas interneta
vietnēs un sociālajos tīklos. Tas ir devis labus rezultatīvos rādītājus, jo virtuālo apmeklējumu
skaits pārskata gadā ir 178 976, no tiem 79 433 ir sociālo tīklu apmeklējumi.
Analizējot filiāļu rādītājus, ļoti labus rezultātus pārskata gadā uzrāda Piekrastes bibliotēka
un Bērnu bibliotēka “Zīlīte”. Labi rādītāji ir arī Gaismas bibliotēkai un Jaunbūves bibliotēkai.
Savukārt Ceriņu bibliotēkā un Pārdaugavas bibliotēkā ir mainījušies akcenti – pieaudzis
virtuālais apmeklējums un izsniegumu skaits, savukārt fizisko bibliotēkas apmeklējumu skaits –
samazinājies. Jāpiebilst, ka šīs filiāles atrodas īpašos pilsētas mikrorajonos. Ceriņu bibliotēka –
mikrorajonā, kur dzīvo pamatā sociāli maznodrošināti iedzīvotāji, bezdarbnieki. Savukārt
Pārdaugavas bibliotēka atrodas privātmāju rajonā, kur nav lielu daudzdzīvokļu namu masīvu un
iedzīvotāju (un potenciālo bibliotēkas apmeklētāju) skaits ir daudz mazāks nekā citviet pilsētā.

LCB un filiāļu virtuālie apmeklējumi 2014.-2015. gadā

Kā redzams, pārskata gadā virtuālais apmeklējums ir pieaudzis gandrīz divkārt gan LCB, gan tās
filiālēs. Daļēji šo pieaugumu var izskaidrot ar to, ka 2014. gadā virtuālajā apmeklējumā tika
iekļauti tikai dati no BIS ALISE, savukārt 2015. gadā jau tika uzskaitīts gan apmeklējums BIS
ALISE, gan portālā www.bibliotēka.lv, gan sociālajos tīklos.

LCB un filiāļu lietotāju sastāvs 2013.-2015. gadā

Salīdzinot LCB un filiāļu lasītāju sastāvu par periodu no 2013. līdz 2015. gadam, var
secināt:
 Turpina augt kopējais lietotāju skaits;
 Salīdzinot ar 2013. un 2014. gadu ievērojami ir audzis pirmsskolas vecuma
lietotāju skaits. Šo pozitīvo tendenci var skaidrot ar to, ka pārskata gadā LCB
filiālēs tika īstenotas lasītveicināšanas projekta “Grāmatu starts” aktivitātes,
piesaistot bibliotēkām trīsgadīgus bērnus un viņu vecākus.
 Skolēnu skaits arī turpina palielināties. Šī tendence varētu būt skaidrojama ar to, ka
LCB un filiālēs tiek veikts mērķtiecīgs darbs ar bērniem un jauniešiem. LCB kā
lietotāji tiek reģistrēti 14 gadu vecumu sasniegušie pusaudži. Bibliotēka daudz
strādā pie tā, lai piedāvātu skolēniem materiālus referātiem, pētnieciskiem
darbiem, tiek piedāvāti arī informatīvi pasākumi un izstādes. Savukārt katrā filiālē
ir bērnu apkalpošanas nodaļa un notiek aktīvs un mērķtiecīgs darbs ar visu vecumu
bērniem un to piesaisti bibliotēkām (sākot ar pirmsskolas vecumu līdz 18 gadiem);
 Diemžēl turpina samazināties studentu skaits, ko varētu skaidrot gan ar 90-to gadu
“demogrāfiskās bedres” problēmu, gan ar to, ka vairums pilsētas skolu absolventu
brauc iegūt izglītību Rīgā vai ārzemēs, un studentu trūkuma dēļ pat tiek slēgtas
vairākās izglītības programmas Daugavpils augstskolās;
 Strādājošo, bezdarbnieku un pensionāru skaits ir stabils un būtiski nemainīgs.
Bibliotēkām ir savi pastāvīgi lietotāji, kas turpina izmantot to piedāvātās iespējas.

Pēc BIS Alise datiem LCB visvairāk ir lietotāju vecumā no 18 līdz 30 gadiem (skat.
diagrammā).
LCB un filiāļu lietotāju vecums 2013.-2015. gadā

Kā redzams diagrammā, LCB un filiāļu lietotāji pārsvarā ir jaunieši vecumā no 20 līdz 30
gadiem. Pamatā tie ir studenti, kuri mācās bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās
un izmanto bibliotēku studiju vajadzībām. Otra lielākā vecumgrupa ir bērni līdz 18 gadiem. Šo
lasītāju grupu piesaista LCB filiālēs rīkotie lasīšanas veicināšanas pasākumi un filiāļu ciešā
sadarbība ar pilsētas izglītības iestādēm. Pārējās vecuma grupas ir pārstāvētas salīdzinoši mazāk.
Ekskursijas bibliotēkā
2015. gadā Latgales Centrālajā bibliotēkā notika vairākas ekskursijas. LCB uzņēma 22
ekskursantu grupas, bibliotēkā viesojās 461 cilvēks, t.sk. 150 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Pārsvarā ekskursijas apmeklē Daugavpils un novada skolēni un Daugavpils Universitātes
studenti.
Pārskata gadā turpinājās sadarbība ar Daugavpils Valsts tehnikumu. Mācību gada sākumā
tehnikuma audzēkņi kopā ar pasniedzēju apmeklēja bibliotēku, kļuva par tās lietotājiem, kā arī
iepazinās ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un bibliotēkas krājumu atbilstoši mācību
programmām.
Bibliotēkā viesojās arī ārzemju viesi: Vācu kultūras darbinieku delegācija, ASV
civilžurnālisma semināra dalībnieki, Utenas (Lietuva) pašvaldības skolu bibliotekāri un Utenas
pašvaldības kultūras darbinieki. Gada laikā LCB un filiāles apmeklēja kolēģi no citām pilsētām
pieredzes apmaiņas braucienos – Jēkabpils un Ogres novadu bibliotekāri, pārstāvji no LNB.
LCB filiālēs ekskursijas ir dažādu literāru, tematisku un citu pasākumu sastāvdaļa.
Bibliotekārās stundas
Jau otro gadu pēc kārtas Daugavpils publiskās bibliotēkas piedāvā bibliotekārās stundas
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Ņemot vērā bibliotekāro stundu pieprasījumu, to
piedāvājums tiek regulāri pārstrādāts un papildināts. Parasti tas notiek divas reizes gadā –
janvārī un septembrī. 2015. gadā tika novadītas 87 bibliotekārās stundas, kuras noklausījās 1907
apmeklētāji.

Galvenais bibliotekāro stundu uzdevums 2015. gadā bija ne tikai iepazīstināt skolēnus ar
bibliotēkas daudzveidīgo krājumu, bet arī attīstīt informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas,
jo bibliotēkai vajag patstāvīgus bibliotēkas lietotājus, kas paši prot gan atrast informāciju, gan
patstāvīgi uztvert un izmantot piedāvātos bibliotekāros pakalpojumus (“Uzziņu literatūras veidi
bibliotēkā”, “Meklē informāciju bibliotēkā”, “Sērfošana pa LCB mājaslapu”).
Tematiskās bibliotekārajās stundās (“Ziedu pasaules maģiskie noslēpumi”, “Dzintara ceļš
Latvijā un pasaulē”, “Ar smaidu par dzīvniekiem”, “Gadalaiku grāmatu dārzs”, “No
vissenākās līdz e-grāmatai”) jaunieši un pieaugušie tika iepazīstināti ne tikai ar jaunākajām
grāmatām, bet arī ar daudzveidīgo literatūras klāstu pilsētas bibliotēkās. Bibliotekāro stundu
dalībnieki parasti tika iesaistīti arī diskusijās par jaunākajām grāmatām.
Mazie bibliotēku lietotāji varēja iepazīties ar plašo grāmatu pasauli un literatūras žanriem
(“Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, “Meža bibliotēkas taciņas”, “Jauno grāmatu stunda
bibliotēkā”), uzzināt par bibliotēkas lietošanas noteikumiem (“Mazuļi bibliotēkā”), apgūt
pareizas iemaņas grāmatu lietošanā (“Bērnu bibliotēka ir tavu draugu pilsēta”, “Izvēlies, ko
vēlies, lasi, ko izvēlējies”, “Burtus zināt - tas ir maz, lasīsim mēs grāmatas!”, “Krāsainās
pasakas”).
Uzziņu un informācijas darbs
Viens no bibliotēkas darba pamatpakalpojumiem ir lietotāju informacionālā apkalpošana un
lietotāju informācijas prasmju pilnveidošana. 2015. gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika
sniegtas 53 095 uzziņas, kas ir par 1299 vairāk nekā 2014. gadā. Uzziņu sadalījums pārskata
gadā ir apkopots attēlā.

Uzziņu sadalījums pa veidiem pēc izpildes formas
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Kā redzams attēlā, rakstiskās uzziņas pārskata gadā tika sniegtas salīdzinoši daudz mazāk
nekā mutiskās un elektroniskās. Jāpiebilst, ka rakstiskās uzziņas tika sniegtas un uzskaitītas LCB
Informācijas nodaļā, ASV Informācijas centrā un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”.
Sniegto uzziņu iedalījums pēc satura: tematiskās uzziņas (67%), adresālās (13%),
faktogrāfiskās (12%) un precizējošās (8%).
Latgales Centrālajā bibliotēkā ir sarežģīta krājuma struktūra un izvietojums, tāpēc dominē
tematiskās uzziņas. Tās aptver visas zinātņu nozares, taču vispieprasītākās nozares ir medicīna
(14%), māksla (11,1%) novadpētniecība (10%), tehnika (9,2%), tieslietas (8,4%), ekonomika
(8%), literatūrzinātne (7,7%), sociālais darbs (7,3%) un psiholoģija (6,2%). Jau vairākus gadus
pastāvošā interese par medicīnas nozari ir izskaidrojama ar Daugavpils Medicīnas koledžas un

Daugavpils Universitātes studiju programmas “Fizioterapija” audzēkņu intensīvo mācību
procesu.
Ar katru gadu lietotāju pieprasījumi kļūst aizvien sarežģītāki. Pieaug starpnozaru uzziņu
skaits, piemēram, Sociālā darbinieka darba metodes ar vardarbībā cietušā bērna vecākiem;
Stress, slimniekiem, ārstējoties stacionārā; Nevalstisko organizāciju ieguldījums Latvijas
izglītībā; Vecāku attieksme pret bērna-diabētiķa diētu. Komplicētu uzziņu izpildē nepieciešams
liels bibliotekāru un informācijas speciālistu darbs, erudīcija un darba pieredze. Bibliotekāram
ļoti labi jāpārzina bibliotēkas krājums, elektronisko resursu sniegtās iespējas, jāorientējas nozaru
literatūrā un jāmāk komunicēt ar lietotājiem.
Uzziņu sagatavošanā tiek izmantotas LCB veidotās datu bāzes, LNB katalogs, Nacionālas
bibliogrāfijas analītikas datubāze, LCB krājumā esošie uzziņu izdevumi, LCB tematiskās mapes,
Lursoft laikrakstu bibliotēka, datubāzes e-likumi.lv un Letonika.lv, Daugavpils domes
dokumenti, nozaru ministriju mājaslapas www.gov.lv.
Uzziņu tēmas kalpo par indikatoru valstī un pilsētā notiekošajiem procesiem. 2015. gadā
parādījās uzziņas par bēgļiem, imigrantiem, Daugavpils iedzīvotāju nacionālo sastāvu, islāmu.
Interesantākās uzziņu tēmas: Ievērojami cilvēki – bijušie bērnu namu audzēkņi. Vīrietis
pirmās Latvijas Republikas laikā. Ētika mājturības stundās. Romantiska mīlestība un psihiskie
traucējumi. Skolas ķīmijas laboratorijas izveides principi. Vīrieši kā skolotāji. Emocionālais
intelekts medicīnas māsas darbā. Siltuma salas efekts. Karjeras konsultanta ētikas kodekss
Latvijā un pasaulē. Konfliktsituāciju risināšanas metodika apsardzes darbā tirdzniecības
centros. Emocionālā inteliģence. Vecāku priekšstati par bērna motivēšanu mācībām. Restorānu
bizness Latvijā. Saturiski ievirzīta gatavība mācīties.
Šīs komplicētās tematiskās uzziņas ir skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un augstskolu
studentu bakalaura un maģistra darbu tēmas.
Jau vairākus gadus LCB e-katalogā ir atspoguļoti 14 Daugavpils vidējo un speciālo mācību
iestāžu krājumā esošie izdevumi, kas būtiski paplašina informācijas meklēšanas iespējas.
Neatņemama informācijas darba sastāvdaļa ir bibliotēkas apmeklētāju konsultēšana un
apmācība informācijas resursu izmantošanā. Bibliotekāri sniedz individuālas konsultācijas
lietotājiem par elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanu. Tiek organizētas bibliotekārās
stundas izglītības iestāžu audzēkņiem un studentiem, kurās iepazīstina ar e-kataloga un datubāzu
izmatošanas iespējām un novadpētniecības resursiem. Arī bibliotēkas ekskursiju laikā skolēni un
studenti tiek iepazīstināti ar bibliotēkas piedāvātajiem elektroniskajiem resursiem.
LCB un filiālēs tiek sniegtas arī sadzīviska rakstura uzziņas par iestāžu un uzņēmumu
adresēm, telefoniem un darba laiku, transporta kustības sarakstiem, sadzīves tehnikas priekšmetu
lietošanas instrukcijām, laika prognozēm utt. Ļoti pieprasīts pakalpojums ir rēķinu izdrukas,
aviobiļešu reģistrēšana un izdruka, elektroniskā pasta izveide, dzīvesvietas reģistrēšana portālā
Latvija.lv. Bibliotēkas darbinieki apmāca apmeklētājus apmaksāt elektroniskos rēķinus, lietot
i-banku, ievietot sludinājumus, darba meklētājiem – uzrakstīt CV. Pieprasīti ir likumdošanas
akti, īpaši krievu valodā, tādēļ bieži tika izmatota datubāze e-likumi.lv.
Jau iepriekš minēts, ka 10% no tematiskajām uzziņām veido novadpētnieciska rakstura
uzziņas. Ziņas par šī tipa uzziņu skaitu LCB un filiālēs ir apkopotas tabulā.
Daugavpils publisko bibliotēku novadpētniecības uzziņu statistika
Bibliotēka
LCB Lasītava
LCB Informācijas nodaļa
Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Jaunbūves bibliotēka
Gaismas bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Kopā

2015
1350
205
341
283
110
105
200
62
2665

2014
1125
211
571
284
40
94
150
60
2535

+/+225
-6
-230
-1
+70
+11
+50
+2
+130

Daugavpils 740 jubileja veicināja interesi par pilsētas vēsturi. Pilsētā tika rīkotas
novadpētniecības konferences, skolās organizēti konkursi audzēkņiem, vietējā presē notika
viktorīnas par pilsētas vēsturi – tas viss ietekmēja novadpētnieciska rakstura pieprasījumu skaitu
Daugavpils publiskajās bibliotēkās. 2015. gadā vispieprasītākās bija uzziņas par novadniekiem
(literātiem, māksliniekiem, sabiedriskiem darbiniekiem, militārpersonām). Īpaši liela interese
bija par vietējiem dzejniekiem, jo tapa dzejoļu krājums “Daugavpils dzejā”. Pieprasītākās
novadpētniecības uzziņu tēmas: Daugavpils mikrorajoni. Ielu, atsevišķu ēku un parku vēsture.
Daugavpils pieminekļi. Daugavpils cietokšņa vēsture. Pilsētas uzņēmumu vēsture. Pilsētas
degradētās teritorijas un vides aizsardzība. Daugavpils nacionālo kultūras biedrību darbība.
2015. gadā bija liels skaits uzziņu par 1. pasaules kara cīņu vēsturi Daugavpilī un Daugavpils
apkārtnē. Iepriekšējā gadā plaši atzīmētā 1. pasaules kara 100. gadadiena iekustināja vietējo
vēstures pētnieku interesi par šo maz pētīto tēmu. LCB bibliotekāri tika uzaicināti arī uz XV
Daugavpils novadpētniecības konferenci “Dvinska 1. pasaules karā”.
Visvairāk novadpētnieciska rakstura uzziņu nākas sniegt skolēniem un studentiem
zinātniski pētniecisko darbu veikšanai. Otra interesentu grupa ir vietējās vēstures pētnieki un
žurnālisti. Ar šo lietotāju grupu bibliotekāriem jau gadiem ilgi notiek abpusēji izdevīga un
auglīga sadarbība: viņi izmanto bibliotēkas uzkrātos un sistematizētos novadpētniecības
materiālus un izveidotās datu bāzes, bet dalās ar saviem savāktajiem materiāliem un sniedz
ierosmes bibliotekāriem jaunu datu bāzu veidošanai.
Interesantākās novadpētniecības uzziņu tēmas: Daugavpils žogi. Daugavpilij raksturīgie
vietējie ēdieni. Latgales Centrālās bibliotēkas vēsture. Daugavpils koka apbūve. Kalēja amats
Daugavpilī gadsimtu garumā.
Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana
Darbā ar lietotājiem no sociāli mazaizsargātām un riska grupām viens no galvenajiem bibliotēkas
darba virzieniem ir sekmēt šo cilvēku iekļaušanos sabiedrības ekonomiskajā, sociālajā un
kultūras dzīvē. Pārskata gadā LCB un filiāļu darbs tika vērsts uz pensijas un pirmspensijas
vecuma cilvēku, cilvēku ar īpašām vajadzībām un maznodrošināto ģimeņu integrēšanu
sabiedrībā un līdz ar to – dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Pārskata gadā bibliotēkas lietotāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar atnākt uz bibliotēku, reizi
mēnesī varēja saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves vietā. 2015. gadā LCB un filiāles
apkalpoja 21 lietotāju savā dzīves vietā.
2015. gadā LCB turpināja Daugavgrīvas cietuma uz mūžu notiesāto personu apkalpošanu
grāmatu izsniegšanas punktā reizi mēnesī. Gada laikā tika izsniegtas 266 grāmatas, apstrādāti 11
saraksti ar grāmatu pieprasījumiem.
LCB piedāvā senioriem dažādas apmācības programmas un kursus, piemēram, angļu
valodas un datorlietošanas prasmju apguves kursus. Pārskata gadā Daugavpils senioru vidū bija
pieprasīti bezmaksas angļu valodas kursi “Senior English Club”, kurus īstenoja LCB ASV
Informācijas centrs. Programmas ietvaros angļu valodas pamatus apguva divas grupas. Tika
organizētas 32 nodarbības, reģistrēti 194 apmeklējumi. Kursanti veiksmīgi apguva angļu valodas
pamatus, kas deva viņiem nepieciešamās prasmes, lai komunicētu sadzīves situācijās.
Jau piecus gadus pēc kārtas LCB piedāvā senioriem bezmaksas datorlietošanas kursus.
Kursu laikā seniori apgūst Windows operētājsistēmas pamatus (darbs ar mapēm un datnēm,
teksta noformēšanu Microsoft Office Word 2010 programmā u.c.), iepazīstas ar interneta
pārlūkprogrammām un meklēšanas sistēmu pamatiem, iemācās lietot youtube portālu, sazināties
programmā Skype, lietot elektronisko pastu un internetbanku. Dati par senioru datorapmācības
dinamiku pēdējo sešu gadu laikā apkopoti attēlā.

Kā redzams attēlā, pārskata gadā datorzinību pamatus apguva par 14 senioriem vairāk nekā
pērn, tuvojoties maksimālajai atzīmei, kas fiksēta 2013. gadā. Tas liecina, ka pakalpojums
turpina būt pieprasīts Daugavpils senioru vidū.
LCB filiālēs veiksmīgi darbojas dažādi klubi senioriem, kur viņi labprāt pavada brīvo
laiku. Piemēram, Ceriņu bibliotēkā darbojas literārs klubiņš senioriem un pieaugušajiem.
Pārskata gadā tika organizēti pieci klubiņa pasākumi (apmeklējumu skaits – 53). Viens no
interesantākajiem klubiņa pasākumiem bija “Palīdzēsim sev un citiem!”, kas tika rīkots
sadarbībā ar Daugavpils 11. pamatskolu labo darbu nedēļas ietvaros. Skolēni pastāstīja senioriem
par Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu un neparastiem dabas iemītniekiem. Pasākuma
dalībnieki noskatījās prezentāciju par I. Līdakas grāmatu “Zoodārzs manā pagalmā” un uzzināja
jaunus faktus par dzīvniekiem, kas dzīvo mums līdzās. Skolēni kopā ar senioriem minēja prāta
mīklas, spēlēja mēmo šovu un iepazinās ar grāmatu izstādi “Mūsu mīļdzīvnieki”.

Jaunbūves bibliotēkā darbojas dzejas mīļotāju klubs, kuru apmeklē daudzi Daugavpils
dzejnieki-pensionāri. 2015. gadā tika rīkoti 6 klubiņa pasākumi.
LCB un filiāļu darbinieki atzīst, ka gados vecākiem cilvēkiem bibliotekārs ir ne tikai
nozīmīgs palīgs grāmatu izvēlē, bet arī atbalsts, meklējot atbildes uz personiskiem un
sadzīviskiem jautājumiem. Vecākajai paaudzei ir nepieciešama komunikācija ar apkārtējiem, un
bibliotekārs ir tas cilvēks, kas spēj uzklausīt, saprast, atrast uzmundrinošos vārdus un dot labu
padomu grūtos brīžos.
Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles uzsāka ciešāku sadarbību ar
Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi, piedāvājot senioriem, personām ar īpašām vajadzībām un
maznodrošinātām ģimenēm dažādus pasākumus.

Atzīmējot Veco ļaužu dienu, LCB notika tematisks pasākums “Bibliotēka senioriem”.
Pasākuma apmeklētāji uzzināja par lielākās Latgales bibliotēkas vēsturi, par bibliotēku šodien,
par visām iespējām, ko bibliotēka piedāvā senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, sadarbībā ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi
LCB un tās filiālēs Ceriņu bibliotēkā un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika rīkoti tematiski pasākumi
“Mana ģimene ir mana bagātība” maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un Sociālās mājas
klientiem. Pasākuma apmeklētāji uzzināja par bibliotēku vēsturi, kā arī par to, kādus
pakalpojumus var saņemt Daugavpils bibliotēkās un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”.
2015. gadā Automatizācijas nodaļas darbinieki 2 reizes piedāvāja Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas dienas centra klientiem praktisku nodarbību, kas ļauj ikvienam
interesentam apgūt planšetdatora lietošanas pamatus. Pārskata gadā tika apmācīti 38 dienas
centra klienti.

Pārskata gadā LCB reizi divos mēnešos apmeklēja cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem
no Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra. Kuratora vadībā dienas centra
klienti labprāt apskata literatūras izstādes, mākslas darbu un fotogrāfiju izstādes. Daži no centra
klientiem pirmo reizi piedalījās LCB lasītāju radošo darbu izstādē “Lasītāju vaļasprieki”.
Vairākus gadus Ceriņu bibliotēka sadarbojas ar Dienas aprūpes centru personām ar garīga
rakstura traucējumiem. Centra klienti labprāt apmeklē bibliotēkas pasākumus, kas ir atbilstoši
viņu spējām un prasmēm. Vairāki bibliotēkas apmeklētāji ir centra klienti, kas pārvietojas
ratiņkrēslos. Diemžēl bibliotēka nav aprīkota ar pacēlāju, kas apgrūtina šo cilvēku iekļūšanu
bibliotēkā. Organizējot pasākumus, ir nepieciešama spēcīgu vīriešu palīdzība, lai apmeklētājus
ratiņkrēslos paceltu pa kāpnēm. Pretējā gadījumā bibliotekāri ir spiesti apkalpot lietotājus
bibliotēkas pagalmā. Tādējādi pārskata gadā pasākumus bibliotēkā apmeklēja tikai tie centra
klienti, kas ir spējīgi pārvietoties patstāvīgi.

Pārskata gadā sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) Daugavpils
filiālbibliotēku LCB bija apskatāma ceļojoša fotoizstāde “Logs uz neredzamo/neredzīgo
pasauli”. Ar izstādē apskatāmo fotogrāfiju starpniecību ikviens bibliotēkas apmeklētājs varēja
ielūkoties neredzīgo un vājredzīgo cilvēku dzīves ikdienā. Izstādi papildināja LNerB Daugavpils
filiālbibliotēkai veltīta ekspozīcija, kas iepazīstināja ar Braila rakstu. Atklāšanas pasākums bija
lieliska iespēja neredzīgajiem un vājredzīgajiem pilsētniekiem pulcēties bibliotēkā, demonstrēt
savus talantus (skanēja muzikāli priekšnesumi), kā arī pastāstīt par savām problēmām
klātesošajiem pilsētas domes pārstāvjiem. Izstāde kļuva par platformu, ar kuras palīdzību šī bieži
marginaliziētā sociālā grupa spēja atgādināt par sevi citiem.

Pārskata gadā LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka veiksmīgi turpināja strādāt ar bērniem ar
īpašām vajadzībām. Netālu no bibliotēkas atrodas Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas
izglītības iestāde, kuru apmeklē bērni ar runas traucējumiem. 2015. gadā logopēdiskās
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi piedalījās dažādos Jaunbūves bibliotēkas rīkotajos
pasākumos: patriotiskajā stundā „Vai tu zini, kas ir Latvija/ Tā ir zeme – mana dzimtene”,
literārajā spēlē – ceļojumā „Pasaku meistara lāde” (par H. K. Andersena pasakām), Adventes
laika lasījumos „Klusi, klusi pasaciņa atnākusi” (bērni klausījās M. Stārastes pasaku “Ziemas
pasaka”). Bibliotekāri atzīst, ka, strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām, jābūt gatavam
piedāvāt tādas aktivitātes, kas atbilst bērnu prasmēm un spējām. Bērni labprāt nāk uz bibliotēku,
apskata grāmatu izstādes un iesaistās aktivitātēs.
Jaunbūves bibliotēka jau vairākus gadus, cieši sadarbojas arī ar Daugavpils 1. speciālo
pamatskolu. Pārskata gadā skolas audzēkņi vairākas reizes apmeklēja bibliotēku, lai iepazītos ar
jaunākajām grāmatām, žurnāliem, piedalītos bibliotēkas rīkotajos pasākumos: bibliotekārajā
stundā “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” un Adventes lasījumos.
Pārskata gadā Jaunbūves bibliotēku apmeklēja arī Daugavpils logopēdiskās
internātpamatskolas-attīstības centra audzēkņi, lai piedalītos bibliotekārajā stundā – “Kā radās
grāmata” (1. kl. skolēni). Stundas laikā bērni uzzināja par grāmatu vēsturi un mūsdienu
elektroniskajām grāmatām. Skolēnu vasaras brīvlaikā lasītveicināšanas programmas „Skaistā
vasara bibliotēkā” pasākumus Jaunbūves bibliotēkā apmeklēja Dienas aprūpes centra personām
ar garīgā rakstura traucējumiem audzēkņi.
Vēl viena sociāli mazaizsargātā un riska grupa, uz kuru ir vērsta LCB un filiāļu darbība,
ir bezdarbnieki. 2015. gadā 8% no LCB un filiāļu kopējā lietotāju skaita bija bezdarbnieki.
Bibliotekāri sniedz konsultācijas par darba meklēšanas iespējām internetā, informē bibliotēkas
lietotājus par Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālu (www.nva.gov.lv),

Daugavpils pašvaldības portāla informāciju (www.daugavpils.lv), Vienoto valsts un pašvaldību
pakalpojumu portālu (www.latvija.lv). Ir pieprasījums pēc Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras informācijas (www.vsaa.lv), Labklājības ministrijas portāla aktualitātēm (lm.gov.lv)
un Uzturlīdzekļu garantiju fonda paziņojumiem (ugf.gov.lv).
Jau piekto gadu LCB iesaistījās Jauniešu vasaras nodarbinātības pašvaldības programmā,
organizējot darba vietas 19 jauniešiem. Gada laikā bibliotēka nodrošināja darba vietas arī diviem
bezdarbniekiem aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros.
Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums
Starpbibliotēku abonementa (turpmāk SBA) sniegtie pakalpojumi ir Latgales Centrālas
bibliotēkas darbības neatņemama daļa. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespieddarbu un citu
bibliotēkas dokumentu pieejamību tuvāk darba, mācību, studiju vai dzīves vietai. Lai izpildītu
ikvienu SBA pakalpojuma pieprasījumu, Daugavpils publisko bibliotēku lietotājiem tiek
piedāvāta iespēja izmantot ne tikai LCB krājumu, bet pasūtīt un saņemt nepieciešamos
informācijas resursus no citiem Latvijas bibliotēku krājumiem.
Pārskata gadā Latgales Centrālās bibliotēkas lietotāju pieprasījumi galvenokārt tika
pasūtīti un izsniegti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk LNB) krājuma. 2015. gadā
lielākā daļa no visiem pieprasījumiem bija saistīti ar novadpētniecības un medicīnas
iespieddarbiem un citiem tematiski atbilstošiem bibliotēkas krājuma dokumentiem. 2015. gadā
Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus izmantoja 62 LCB lietotāji (2014. gadā – 59). 2015.
gadā tika izpildīti 288 LCB lietotāju pieprasījumi (2014. gadā – 259).
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Kopumā ievērojamu daļu LCB lietotāju pieprasījumu veidoja izdevumi un periodiskās
preses raksti par novadpētniecības, lauksaimniecības, medicīnas, sporta, reliģijas, pedagoģijas un
tehniskas tēmām.
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti
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Pārskata periodā lielākā daļa no SBA pieprasījumiem bija citu Daugavpils bibliotēku
iespieddarbu pasūtījumi no Latgales Centrālas bibliotēkas krājuma. Jāatzīmē, ka 2015. gadā
palielinājās pasūtījumu skaits par lauksaimniecības tēmām (galvenokārt – dārzkopību). 2015.
gadā šī pakalpojuma iespējas izmantoja tādas izglītības iestāžu bibliotēkas kā Daugavpils
vidusskola–licejs, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils 16. vidusskola un Daugavpils 6.
vidusskola, pasūtot izdevumus no LCB krājuma. Daugavpils 6. un 16. vidusskola no LCB
saņēma arī grāmatu kopas, ceļojošas tematiskas literatūras izstādes.

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti
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40
32
20
9

Daugavpils izglītības iestādes saņēma nepieciešamos materiālus no LCB un filiāļu krājuma
pēc pedagogu, skolēnu un studentu pieprasījumiem. Saņemtos iespieddarbus izmantoja
literatūras izstāžu veidošanai skolās un dažādu tematisku darbu rakstīšanai. Jāatzīmē, ka,
sadarbojoties ar pilsētas skolu bibliotēkām, palielinājās arī tematisko pieprasījumu skaits par
dažādām skolēniem un studentiem saistošām tēmām. Izsniegtie dokumenti no Latgales Centrālās
bibliotēkas un filiāļu krājuma palīdzēja skolu bibliotēkām un to lietotājiem sagatavot pasākumus,
prezentācijas, rakstīt radošos darbus, referātus un zinātniski pētnieciskos darbus.
SBA pakalpojumu ietvaros Daugavpils izglītības iestādes pieprasīja atsevišķus periodisko
izdevumu rakstus no konkrētiem laikrakstiem un žurnāliem, kas lietotājiem pārskata gadā nebija
pieejami LCB krājumā. Īpašu interesi šī pakalpojuma izmantošanā izrādīja Daugavpils
Medicīnas koledžas studenti, pieprasot rakstus no tādiem medicīnas žurnāliem kā “Materia
Medica”, “Medicine”, “Latvijas Ārsts”, “Jums kolēģi”.
Pārskata gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Daugavpils mākslas vidusskolu “Saules
skola”. Izglītības iestādes audzēkņi pasūtīja izdevumus, kuros bija pieejama informācija par
pasaules mākslas vēsturi, māksliniekiem un to darbiem. Aktīvi pieprasīja literatūras
iespieddarbus tematiskajiem pasākumiem un prezentācijām, studenti – referātiem un
kvalifikācijas darbu izstādei.
2015. gadā SBA pakalpojumu ietvaros sadarbība ar Daugavpils Universitāti (turpmāk
DU) nenoritēja tik veiksmīgi kā iepriekšējos pārskata gados. DU studenti un pasniedzēji vairāk
izvēlējās lietot LCB pieejamos resursus Lasītavā uz vietas vai Abonementā – izsniegšanai uz
mājām, nepieprasot konkrētos izdevumus izsniegšanai DU bibliotēkā. Pārskata gadā tika saņemti
tikai daži SBA pakalpojumu pieprasījumi no DU bibliotēkas.
2015. gadā SBA pakalpojumu iespējas aktīvi izmantoja Daugavpils Baltkrievu kultūras
centrs. Centra darbiniekiem tika izsniegtas grāmatas no LCB krājuma, kas popularizē
Baltkrievijas tūrisma vietas Latvijas tūristu mērķauditorijai. Savukārt 18. novembra svētku
priekšvakarā Baltkrievijas kultūras centrā notika liela izstāde, kurā bija apskatāmas grāmatas no
LCB krājuma.
Pārskata gadā nepieciešamās informācijas iegūšanai ļoti aktīvi tika izmantotas SBA
pakalpojuma iespējas saņemt informāciju elektroniskā veidā lietotāja e-pastā. SBA pakalpojuma
sniedzējs nosūtīja no LNB elektroniski saņemto informāciju uz pieprasītāja e-pastu. ASV
Informācijas centra abonētā datu bāze eLibraryUSA piedāvāja lietotājiem iespēju lejuplādēt
zinātniskos rakstus vai grāmatu daļas PDF formātā. Lietotājiem, kas interesējas par kādu
konkrētu tematu, ir iespēja meklēt informāciju arī starp datubāzē pieejamiem materiāliem,
nosūtot to elektroniski uz sava e-pasta adresi.
Pārskata gadā LCB bibliotēkas lietotāji – SBA pakalpojumu pieprasītāji interesējās par
iespieddarbiem un cita veida bibliotēkas dokumentiem latviešu, krievu, angļu, vācu, poļu un
baltkrievu valodā.

1%
1%
1%
4%

latviešu
krievu
angļu

41%

52%

vācu
poļu
baltkriev.

Tādējādi SBA pārskata gadā sniedza pakalpojumus atbilstoši lietotāju – pieprasītāju
informācijas vajadzībām, nodrošinot nepieciešamās informācijas pieejamību lasītājam ērtākā un
izdevīgākā vietā. SBA sekmēja darba kvalitātes paaugstināšanos uzziņu un informācijas darbā
izglītības iestādēs, bibliotēkās un individuālajā darbā.

4. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
NODROŠINĀJUMS
LCB un filiāļu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums ir LCB
Automatizācijas nodaļas pārziņā. Tās darbības primārais mērķis ir nodrošināt LCB un filiāļu
IT infrastruktūras kvalitatīvu un drošu darbspēju.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
2015. gadā bibliotēku IT infrastruktūrā tika veiktas vairākas būtiskas izmaiņas:
1. Datoru tīkls
Tika pilnībā pārveidota bibliotēkas tīkla struktūra, lai novērstu atsevišķu tīkla mezglu
pārslodzi. Pēc veiktajām izmaiņām tīkls strādā ātri un korekti, īpaši tad, kad ir aizņemti
visi lietotāju datori un interneta kanāls. Turklāt veiktas nozīmīgas izmaiņas tīkla
segmentu aizsardzības politikās. Tagad viss ienākošā datu plūsma tiek filtrēta, izmantojot
speciālus filtrus: IPS rules, Anti – Dos flooding (TCP SYN Flood Protection, UDP Flood
Protection, ICMP Flood Protection) un Anti Port Scan.
Bibliotēkas lasītājiem ir organizēts atsevišķs publisks tīkls, kuram ir pieslēgti
lietotāju datori. Pastāv arī bezvadu interneta pieslēgšanas iespēja, lietojot publisko WiFi
pieslēguma punktu. Kopumā tīkls ir sadalīts administratīvajā un publiskajā sektorā,
lietojot BRIDGE tehnoloģiju, kurā katrs tīkls ir izolēts un darbojas patstāvīgi.

2. Serveri
Tika izstrādāta, konfigurēta un palaista jauna serveru sistēma, lai paātrinātu sistēmas
kopējo darbspēju un minimizētu datu zaudēšanas riskus. Tika nolemts atteikties no

fiziskajiem serveriem un pārvietot visu serveru sistēmu virtuālā vidē. Rezultātā ir
izveidots pietiekošs virtuālu serveru skaits (uz vienas fiziskas darba stacijas), lai
maksimāli ātri un droši apkalpotu bibliotēkas sistēmu. 2016. gadā ir plānots pārcelt visus
serverus uz Linux operētājsistēmu, saglabājot visas esošās funkcijas (AD DC, NAT,
DNS, MAIL, WEB). Turklāt 2016. gadā ir plānots izveidot vēl vienu (dubultu) serveru
sistēmu un iedarbināt datu dublēšanas mehānismus. Rezultātā tas paaugstinās serveru
sistēmas bojājumpiecietību, jo viena servera darbības atteikšanās gadījumā otrs serveris
sāks strādāt un apkalpot bibliotēkas sistēmu.

3. Bibliotēkas darbinieku profili
Pārskata gadā tika izveidotas jaunas AD DC politikas ar peldoša profila funkciju. Tagad
darbinieku profili glabājas ne tikai serverī, bet arī datoros. Kad darbinieks pieslēdzas
datoram vai atslēdzas no tā, notiek datu sinhronizācija starp datora un servera profiliem.
Gadījumā, ja serveris nav pieejams tīkla vai citas problēmas dēļ, darbiniekiem vienalga ir
piekļuve internetam un sava profila failiem. Kad serveris atkal kļūst pieejams (online),
profili automātiski sinhronizējas savā starpā.
Turklāt tika radīta attālinātas piekļuves iespēja darbinieku profiliem. Tagad
bibliotēkas darbinieki, izmantojot speciālu aplikāciju, var pieslēgties saviem darba
profiliem no attālinātiem datoriem un strādāt ar failiem tiešajā režīmā.
4. Rezerves kopēšana
Tika izstrādātas jaunas rezerves kopēšanas politikas un algoritmi. Tagad rezerves kopijas
tiek veiktas, izmantojot speciālu skriptu, kurš kopē nevis failus un mapes, bet veselu
virtuālu disku ar piekonfigurētu darbspējīgu sistēmu un visu informāciju. Šī pieeja tika
izvēlēts speciāli, jo serveru sistēmas atjaunošanas gadījumā Automatizācijas nodaļas
darbinieki var ātri un droši atjaunot visu sistēmu un palaist to jebkurā datorā. Katru dienu
notiek pilna automātiska serveru sistēmas rezerves kopēšanas procedūra, bet vienu reizi
nedēļā rezerves kopija tiek saglabāta uz ārējā cietā diska.
5. E-pasta serveris
Tika daudz strādāts pie e-pasta servera aizsardzības skriptu modificēšanu. Tika integrēti
speciāli papildus aizsardzības mehānismi, lai aizsargātos no mēstulēm un viltotiem
vēstuļu pielikumiem. Tagad, ja vēstules pielikumā būs datorvīruss vai nezināms / dubults
paplašinājums, e-pasta serveris automātiski bloķēs šo pielikumu un piegādās adresātam
tikai vēstules tekstu ar paziņojumu. Pagaidām šīs funkcijas strādā testa režīmā.
Turklāt tika piekonfigurēts un aktivizēts e-pasta servera sPOP3 protokols, kurš ļauj
strādāt ar e-pastiem no mobilajām ierīcēm smartfoni, planšetdatori u. c.), izmantojot
integrētas e-pasta aplikācijas. Arī šī funkcija pagaidām strādā testa režīmā.

6. Periodikas lasītavas tīkla ierīkošana un montāža
Pēc Periodikas lasītavas pārcelšanas uz jaunām telpām tika veikta tīkla ierīkošana un
montāža, kā arī tīkla sadalīšana uz administratīvo un publisko. Tika veikta divu
darbinieku un sešu apmeklētāju datoru pieslēgšana un tīkla perifēro ierīču uzstādīšana.
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums (sīkāk skat. sadaļā
“Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums”.)
Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, sociālie tīkli un citas tīmekļa
vietnes
LCB mājaslapa
LCB mājaslapas (http://www.lcb.lv) pašreizējā versija ir veidota 2010. gadā. Tās uzturēšanu veic
LCB Automatizācijas nodaļas darbinieki.
Mājaslapa ir veidota un tiek uzturēta paralēli divās valodās (latviešu un krievu), ņemot vērā
Daugavpils iedzīvotāju sastāva nacionālo specifiku.

Bibliotēkas tīmekļa vietnes struktūru veido 8 pamatsadaļas: Jaunumi, Par mums,
Lietotājiem, Pakalpojumi, E-resursi, Filiāles, Galerija, Novadpētniecība. Pārskata gadā
bibliotēkas mājaslapas struktūra netika mainīta.
Starp populārākajām (lietotāju apmeklētākajām) mājaslapas sadaļām ierindojas Jaunumi,
Galerija, kā arī sadaļas Filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” apakšsadaļa. Jāatzīmē, ka ļoti
populāra ir arī mājaslapas krievu versija, kas pamato nepieciešamību turpināt uzturēt mājaslapu
bilingvāli. Salīdzinoši bieži tiek meklēta arī informācija par LCB filiāļu darbu, kā arī ziņas par
LCB vēsturi, pakalpojumiem un reģistrēšanās procedūru bibliotēkā. LCB mājaslapas sadaļu
apmeklējums ir apkopots tabulā.

LCB mājaslapas skatījumi: strukturāls pārskats
LCB lapas sadaļa
www.lcb.lv
LCB filiāles BBZ
LCB jaunumi
LCB krievu versija
LCB datubāzes
LCB Ceriņu bibliotēka
LCB galerija
LCB galerija 2015
LCB BBZ jaunumi
LCB vēsture
LCB GMB jaunumi
LCB PDB jaunumi
LCB PKB jaunumi
LCB JBB jaunumi
LCB pamatpakalpojumi
LCB kā kļūt par lietotāju
LCB e-resursi
LCB filiālbibliotēkas
LCB darba laiks
LCB Novadpētniecības mapes
LCB детская библиотека Zīlīte
LCB контакты
LCB базы данных
LCB par mums
LCB История
LCB Daugavpils novadnieki
LCB bibliotēkas lietotājiem
LCB pakalpojumi

Lapu skatījumi
40154
5495
5040
4626
4399
2821
2628
2544
2427
2345
2336
1971
1921
1830
1690
1570
1333
1212
1195
975
862
728
688
681
670
619
528
520

Interesantu ainu zīmē mājaslapas apmeklējuma sadalījums pa valstīm (skat. tabulā).
LCB mājaslapas apmeklējums no dažādām valstīm
Nr.
1
2
3
4
5

Valsts
Latvija
Krievija
ASV
Vācija
Apvienotā
Karaliste

Sesijas
38558
283
192
99
88

% Sesijas
96,38%
0,71%
0,48%
0,25%
0,22%

Kā redzams, LCB mājaslapu apmeklē arī lietotāji ar Krievijā un ASV reģistrētām IP
adresēm. Krievijas apmeklētājus piesaista tas, ka visas publikācijas tiek dublētas latviski un
krieviski. Manāmais apmeklējumu skaits no Vācijas varētu būt izskaidrojams ar to, ka pārskata
gadā tika izveidota sadarbība ar Magdeburgas pilsētas bibliotēku (notika divpusēji apmaiņas
braucieni starp bibliotēkām).
LCB mājaslapai eksistē arī mobilā versija, kas pielāgota viedtālruņiem un planšetdatoriem.
Pārskata gadā interesenti tai piekļuva no mobilajām ierīcēm ar dažādu operātējsistēmu – Android
(2086 sesijas) un Windows Phone (129 sesijas) un iOS (583 sesijas).
LCB mājaslapa tiek aktīvi popularizēta sociālajos tīklos (facebook, draugiem, twitter), kur,
ievietojot īsas ziņas par bibliotēkas aktualitātēm, tiek dota hipersaite uz LCB mājaslapu.
Statistika par LCB mājaslapas apmeklējumu no sociālajiem tīkliem ir apkopota tabulā.

LCB mājaslapas apmeklējums no sociālajos tīklos publicētām hipersaitēm
Nr.

Tīkls

Sesijas

Lapu skatījumi

1
2
3

Twitter
Facebook
Draugiem.lv

333 (51,15%)
288 (44,24%)
17 (2,61%)

1611 (54,52%)
1246 (42,17%)
30 (1,02%)

Tabula atklāj, ka tie lietotāji, kas apmeklē LCB mājaslapu, sekojot sociālajos tīklos
publicētajām hipersaitēm, pamatā nāk no tādiem sociālajiem tīkliem kā Twitter un Facebook.
LCB mājaslapas apmeklējums no vietnes Draugiem.lv ir niecīgs. Taču kopumā tabula ļauj
secināt, ka šī stratēģija ir salīdzinoši iedarbīgs veids, kā paaugstināt mājaslapas apmeklētību, it
sevišķi tādēļ, ka, nonākot konkrētā mājaslapas sadaļā pēc sociālajos tīklos publicētās saites (skat.
Sesijas), interesenti aplūko arī citas sadaļas, meklējot mājaslapā arī citu ar LCB saistītu
informāciju (skat. Lapu skatījumi).
Interneta resurss LCB bērniem
Mājaslapa “LCB bērniem” pārskata gadā tika apmeklēta 2025 reizes, kas ir par 771 mazāk nekā
2014. gadā (2796). Apmeklētības kritums ir skaidrojams ar to, ka kopš tās izveides 2011. gadā
mājaslapas dizains ir novecojis, nav vizuāli saistošs un mūsdienīgs, tāpēc bērniem un
pieaugušajiem nav īpašas intereses to apmeklēt.
Pārskata gadā tika uzsākts darbs pie resursa pārveides un uzlabošanas, taču darba gaitā
kļuva skaidrs, ka racionālākais un efektīvākais risinājums būtu pilnīgi jaunas bērnu mājaslapas
izveide. Šis darbs tika veikts un šobrīd tuvojas noslēgumam, taču, kamēr tas nav redzams
lietotājiem, turpina funkcionēt vecā mājaslapas versija. Jaunajai mājaslapai izstrādāta loģiskāka
un pārskatāmāka struktūra un bērniem pievilcīgāks dizains, pilnveidots arī saturs.
ASV Informācijas centra mājas lapa
ASV Informācijas centrs ir LCB struktūrvienība ar savu mājaslapu (baneris uz to ir atrodams
LCB mājaslapā). ASV informācijas centra mājaslapas struktūru veido šādas sadaļas: Par mums,
Aktualitātes, Studijas ASV, Galerija, Noderīgas saites un Kontakti. Lapa tiek uzturēta trīs
valodās – latviešu, krievu un angļu. Lapas apmeklējuma dinamika pēdējo trīs gadu laikā ir
apkopota diagrammā.

Kā redzams diagrammā, pārskata gadā ASV Informācijas centra mājaslapas apmeklējumu
skaits ir nedaudz sarucis, taču joprojām ir manāmi augstāks nekā 2013. gadā. Jāpiebilst, ka LCB
mājaslapa ir daudz vairāk apmeklēta par ASV Informācijas centra mājaslapu, tādēļ, lai veicinātu

ASV centra pasākumu publicitāti, lielākie ASV centra pasākumi tiek atspoguļoti arī LCB
mājaslapā.
LCB kanāls Youtube vietnē
2012. gada 1. oktobrī tika izveidots LCB kanāls vietnē youtube. Kopš 2012. gada tajā ir ievietoti
14 video. 2015. gadā tika pievienoti pieci jauni video, kas atspoguļo spilgtus notikumus
bibliotēkas dzīvē un būtiskus tās darba aspektus. Tie ir: skolēnu ekskursija bibliotēkā, projekts
“Grāmatu starts”, inovatīvs pilotprojekts “Kanisterapija bibliotēkā – suņi palīdz bērniem ar
lasīšanas grūtībām” un video stāsts par LCB vēsturi latviešu un krievu valodā (“Latgales
Centrālā bibliotēka laiku lokos” un “Библиотека в потоке времени”). Tabulā apkopoti pārskata
gadā skatītākie video.
LCB youtube kanāla skatītākie video
Nr.
1
2
3
4
5

Video
Daugavpils Cietoksnis
Kanisterapija bibliotēkā
Grāmatu starts LCB 2015
Latgales Centrālā bibliotēka laiku lokos
Латгальская Центральная библиотека в
потоке времени

Skatījumi
203
117
96
74
38

Kā redzams, populāri bija 2015. gadā tapušie video, kā arī video par Daugavpils cietoksni,
kas filmēts 2004. gadā un ir piesaistīts 2015. gadā atjaunotajai un LCB veidotajai datubāzei
“Dinaburgas cietoksnis”. Tieši ar resursa atjaunošanu pārskata gadā varētu būt skaidrojams
salīdzinoši lielais šī video skatījumu skaits. Savukārt video “Kanisterapija bibliotēkā” un
“Grāmatu starts” popularitāti cēla arī fakts, ka saite uz tiem tika ievietota citos portālos (LCB
mājaslapā, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā, Bibliotēku portālā). Šo secinājumu apstiprina
fakts, ka 59% no youtube vietnē atrodamajiem video ir apskatīti tieši no www.youtube.com, bet
gandrīz tikpat daudz (41%) – citos resursos (pēc saitēm uz attiecīgo video).
LCB youtube kanāla skatītāju demogrāfiskie dati apkopoti diagrammā.
LCB youtube kanāla skatītāju demogrāfija

Diagramma rāda, ka LCB kanāla auditoriju pamatā veido cilvēki vecumā no 25 līdz 34
gadiem. Tātad kanālu var veiksmīgi izmantot arī turpmāk, lai popularizētu bibliotēku jaunu
cilvēku vidū.
Sociālie tīkli
Pārskata gadā tika turpināta un pastiprināta bibliotēkas jaunumu atspoguļošana trīs sociālos
tīklos: facebook (https://www.facebook.com/lcb.lv), draugiem (http://www.draugiem.lv/lcb.lv/)
un twitter (https://twitter.com/LatgalesCB). LCB mājaslapā ikviens lietotājs, izvēloties pieejamās
sociālo tīklu ikonas, var atrast LCB kontus sociālajos tīklos. To var darīt gan reģistrētie sociālo
tīklu lietotāji, gan citi interesenti.

Minētie sociālie tīkli ir uzskatāmi par vērtīgu bibliotēkas sabiedrisko attiecību instrumentu,
kas ļauj aptvert plašu esošo un potenciālo lietotāju loku – iepazīstināt ar jaunākajiem
notikumiem, reklamēt bibliotēkas piedāvātos pasākumus un aicināt tos apmeklēt, informēt par
krājuma papildinājumiem un ieteikt saistošu un vērtīgu literatūru, atspoguļot bibliotēkā notikušos
pasākumus, ievietojot bilžu galerijas, un ziņot par citām aktualitātēm.
Sociālā tīmekļa vietnē Twitter tiek sniegta īsa informācija par jaunākajiem notikumiem,
tiek piedāvātas saites uz LCB mājaslapu un LCB veidotajām galerijām facebook vietnē. Pārskata
gadā bija vērojams ierakstu un sekotāju skaita pieaugums (skat. tabulā).
LCB Twitter konta popularitātes dinamika
Gads
2013
2014
2015

Jauni ieraksti
210
247
1610

Sekotāji
80
117
224

Kā redzams, pārskata gadā jaunu ierakstu skaits ir audzis septiņkārtīgi, savukārt sekotāju
skaits – gandrīz divkāršojies, kas liecina par konta augošo popularitāti un norāda, ka lielāks
ierakstu skaits pozitīvi korelē ar sekotāju skaita pieaugumu.
Arī oficiālā tīmekļa vietnē “Draugiem.lv” pārskata gadā tika ieguldīts liels darbs jaunu
ziņu ievietošanā (skats. tabulā).
LCB konts vietnē Draugiem.lv: popularitātes dinamika
Gads
2013
2014
2015

Jauni ieraksti
174
170
605

Sekotāji
124
178
203

Apmeklējums
1627
1863
1373

Saskaņā ar tabulas datiem pārskata gadā ierakstu skaits ir palielinājies gandrīz četrkārtīgi.
Diemžēl sekotāju skaits ir audzis tikai nedaudz, bet faktisku lapas apmeklējumu skaits ir pat
krities. Atšķirībā no Twitter portāla vietnē Draugiem.lv nav novērota pozitīva korelācija starp
ierakstu skaitu un lapas popularitāti. Detalizētāku ainu par LCB profila apmeklējuma dinamiku
pārskata gadā piedāvā diagramma.
LCB profils vietnē “Draugiem.lv”: apmeklējuma dinamika 2015. gadā

Kā redzams, gada pirmajā pusē apmeklētāju aktivitāte bija lielāka, taču strauji kritās
vasaras mēnešos un līdz gada beigām tā arī neatjaunojās gada sākumā vērotajā līmenī. Šīs
tendences liek izvērtēt LCB konta uzturēšanas racionalitāti šajā sociālajā tīmekļa vietnē, jo tā
popularitāte acīmredzami mazinās un liela daļa sociālo tīklu lietotāju pievienojas “Facebook”.

Gluži pretēja aina ir vērojama, analizējot datus par LCB kontu sociālajā tīmekļa vietnē
“Facebook”. Dati par ierakstu, sekotāju un apmeklētāju skaitu pēdējo trīs gadu laikā ir apkopoti
tabulā.
LCB Facebook konta popularitātes dinamika
Gads
2013
2014
2015

Jauni ieraksti
200
204
559

Sekotāji
86
173
340

Apmeklējums
(nesekotāji+sekotāji)
3599
8321
50495

Kā redzams, pārskata gadā vairāk nekā divkāršojās ierakstu un sekotāju skaits, bet konta
kopējais apmeklējums, kurā tiek skaitīti gan sekotāji, gan citi portāla lietotāji, ir audzis
seškārtīgi. Šī pozitīvā korelācija liecina par šī sociālā tīkla lielāku pievilcību salīdzinājumā ar
“Draugiem.lv” un liek domāt, ka turpmāk būtu akcentējama bibliotēkas publicitāte tieši šajā
tīklā, jo tas ļauj aptvert un uzrunāt vislielāko interesentu skaitu. Būtisks faktors, kas varētu būt
sekmējis LCB konta popularitātes pieaugumu pārskata gadā, ir tas, ka ieraksti tajā tiek veikti
divās valodās – latviešu un krievu. Pamatojums šai nepieciešamībai ir atrodams arī, analizējot
lapas sekotāju izraudzīto “Facebook” valodas iestatījumu sadalījumu (skat. tabulā).
LCB konta sekotāju valodas iestatījumi vietnē Facebook
Nr.
1
2
3
4
5
6

Valoda
krievu
latviešu
angļu (Apvienotā Karaliste)
angļu (ASV)
lietuviešu
vācu

Skaits
141
122
33
31
9
4

Kā redzams, lielākā daļa LCB profila sekotāju izmanto facebook portāla krievu valodas
versiju, tāpēc lēmums dublēt publikācijas šajā valodā ir pamatots un lietotājiem pievilcīgs.
Runājot par sekotāju ģeogrāfisko sadalījumu, lielākā daļa (160) ir no Daugavpils.
Ievērojams sekotāju skaits (75) ir no Rīgas. Sekotāju skaits citās pilsētās (Rēzeknē, Krāslavā,
Zarasos, Jelgavā utt.) ir nenozīmīgs – ne vairāk par 7 cilvēkiem. Var secināt, ka interese par LCB
sociālajā tīmekļa vietnē “Facebook” ir galvenokārt lokāla. Mums pamatā seko tie, kas atrodas
netālu un var bibliotēku reāli apmeklēt – izmantot krājumu, piedalīties pasākumos utt.
Facebook sekotāju dzimuma un vecuma statistika ir apkopota diagrammā.
LCB Facebook konta sekotāju demogrāfija

Sievietes
(82%)
Vīrieši
(17%)

Kā redzams, vislielākā demogrāfiskā grupa ir jaunas sievietes vecumā no 25 līdz 34
gadiem, kā arī jaunietes. Šie dati liecina, ka turpmāk ir jādomā par to, kā piesaistīt arī cita
vecuma un dzimuma lietotājus.
Nozīmīgs rādītājs, kas ļauj spriest par LCB profila popularitāti “Facebook” vietnē, ir
saņemtais “patīk” klikšķu skaits (skat. attēlā).

LCB Facebook kontā saņemto “Patīk” atzīmju skaits pārskata gada garumā

Kā redzams, pārskata gada laikā kopējais “patīk” klikšķu uzkrājums ir gandrīz divkāršojies
un sasniedzis 350 atzīmju robežu (zem 200 – gada sākumā). Tas liecina par stabilu intereses
pieaugumu un ir vērtējams kā pozitīva tendence LCB popularitātei tīmeklī.
Raksturojot pieeju, ar kuru šī popularitāte tika sekmēta, jāatzīmē pārskata gadā pieņemtais
lēmums strukturēt veiktos ierakstus. Tika izveidotas rubrikas ar dažādu regularitāti:
1. Ikdienas rubrikas
a. Šī diena literatūras vēsturē (ziņa par konkrētajā dienā dzimušu ievērojamu
autoru, ziņas par LCB krājumā pieejamajiem šī autora darbiem ar saiti uz
e-katalogu)
b. Dienas citāts (konkrētajā dienā dzimušā autora izteikums)
2. Iknedēļas rubrikas
a. Pirmdienās – informācija par LCB lietotāju apkalpošanas nodaļās tonedēļ
apskatāmajām literatūras un mākslas darbu izstādēm.
b. Otrdienās – informācija par LCB veidotajām elektroniskajām datubāzēm.
Pārskata gadā tika popularizēta datubāze “Daugavpils novadnieki”, katru
otrdienu stāstot par kādu ievērojamu novadnieku un pievienojot saiti uz
pašu datubāzi.
c. Trešdienās – grāmatu mūzika (saites uz mūziku no mākslas vai
multiplikācijas filmām, kas veidotas pēc populāru literāru darbu motīviem
un saite uz LCB e-katalogu, kas aizved pie konkrētā literārā darba ar
ieteikumu to izlasīt)
d. Ceturtdienās – ieskats bibliotēkas vēsturē (“Atmiņu ceturtdiena”, kad tiek
publicēti fotoattēli no bibliotēkas arhīva un īsi stāstīts par interesantiem
faktiem no bibliotēkas vēstures)
e. Piektdiena – grāmatu jaunumi (iesakām interesantus jaunieguvumus ar saiti
uz katalogu)
3. Neregulārie ieraksti
a. Pasākumi, kas tiek veidoti aptuveni nedēļu pirms notikuma, ielūdzot
sekotājus tos apmeklēt
b. Fotogalerijas pēc pasākumiem
c. Dažādas ziņas par aktuāliem notikumiem bibliotēkas dzīvē
Šī stratēģija ļauj mērķtiecīgi popularizēt bibliotēkas krājumu un rīkotos pasākumus.
Jāpiebilst, ka pārskata gadā “Facebook” pievienojās arī LCB filiāle Pārdaugavas
bibliotēka, izveidojot savu profilu. Vēl viena filiāle (Ceriņu bibliotēka) šobrīd ievieto ziņas par
savām aktualitātēm LCB profilā, taču paredzams tuvākajā nākotnē tai izveidot savu profilu tāpat
kā Pārdaugavas bibliotēkai. Arī Bērnu bibliotēka “Zīlīte” ir iecerējusi nākamgad atvērt savu
profilu un uzsākt bibliotēkas darba popularizēšanu šajā sociālajā tīmekļa vietnē.

Bibliotēka.lv
Pārskata gadā LCB un filiāles ievietoja ziņas par savām aktualitātēm arī portālā Bibliotēka.lv

Ziņas par portālā publicēto ierakstu skaitu un portāla apmeklējumu ir apkopotas tabulā.
Portāla Biblioteka.lv statistika par pārskata gadu (saskaņā ar KISC datiem, pieprasījuma Nr. 715864)
LCB/Filiāle
LCB
Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Ceriņu bibliotēka
Gaismas bibliotēka
Jaunbūves bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Piekrastes bibliotēka

2014
72
14
0
31
22
27
29

Ierakstu skaits
2015
65
23
33
24
14
33
28

+/-7
9
33
-7
-8
6
-1

2014
2538
690
768
107
253
251
421

Apmeklējums
2015
8491
5057
3868
4047
5590
2050
3244

+/5953
4367
3100
3940
5337
1799
2823

Kā redzams, pārskata gadā daļa bibliotēku publicēja nedaudz mazāk ierakstu nekā pirms
tam. Izņēmums ir Bērnu bibliotēka “Zīlīte” un Pārdaugavas bibliotēka, kā arī Ceriņu bibliotēka,
kas sāka publicēt par sevi ziņas tikai pārskata gadā. Par spīti tam, ka ziņu ir bijis mazāk, portāla
apmeklējums ir krietni audzis, kas liecina par LCB un filiāļu popularitāti.
Darbs ar elektronisko katalogu
Pašreiz elektronisko katalogu (EK) veido Latgales Centrālā bibliotēka, tās 6 filiāles, 13
Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkas, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiskā centra bibliotēka. 2015. gadā pēc abpusējas vienošanās noslēgti jauni sadarbības
līgumi ar 4 vispārizglītojošām un profesionālajām mācību iestādēm, uzsākts darbs pie krājumu
pievienošanas EK.

Statistikas dati par elektronisko katalogu un veiktajiem darba procesiem 2015. gadā
Ierakstu skaits datubāzē 01.01.2016.
Reģistrēto turpinājumizdevumu (žurnālu)
01.01.2016.
Eksportēti un no jauna izveidoti Autoritatīvie
ieraksti 01.01.2016.
Reģistrēti monogrāfiskie izdevumi
Norakstīšanas procesā izslēgti no Inventāra
grāmatas
Eksemplāru atrašanās vietas maiņa Inventāra
grāmatā

136071
16814 eks.
47730 eks.
10718 eks.
6823 eks.
942 eks.

LCB EK tiek veidots saskaņā ar “Latgales Centrālās bibliotēkas elektroniskā kataloga
noteikumiem” no 1999. gada. Tajā ir iekļauti visu LCB vienotā krājuma izdevumu veidu
bibliogrāfiskie apraksti: grāmatām, notīm, spēlēm, kartogrāfiskajiem dokumentiem,
videofilmām, elektroniskajiem dokumentiem latviešu valodā un svešvalodās un uzskaitīti visi
LCB ienākušie izdevumi.
LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas (KAN) darbā tiek izmantoti šādi moduļi:
Sistēma, Meklēšana un atlase, Kataloģizācija, Komplektēšana, Administrācija un Inventarizācija.
2015. gadā BIS ALISE versijā 4.5.1501 ir veikti vairāki jauninājumi visos moduļos, ar
tiem darba gaitā bija jāiepazīstas un jāapgūst, neskaidrību gadījumā notika sazināšanās ar
sistēmas speciālistiem.
Lai precīzāk un pilnīgāk sekmētu informācijas izguvi, atklātu LCB vienoto krājumu,
KAN darbinieki izmanto bibliogrāfiskās izguves protokola Z39.50 iespējas. Bibliogrāfiskie
ieraksti tiek gan pārklāti, gan importēti. Galvenā datubāze bibliogrāfisko ierakstu izguvē ir
Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze, kā arī 8 valsts nozīmes
bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Aktīvi tiek izmantots Ventspils reģiona, Rīgas CB
grāmatu katalogi, bet izdevumiem svešvalodās – Library of Congress, Krievijas Valsts
bibliotēkas katalogs. Šajā gadā, uzsākot sadarbību krājuma pievienošanā ar J. Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēku, radās nepieciešamība pēc kvalitatīvu
bibliogrāfisko ierakstu importa poļu valodā. BIS ALISE pēc mūsu lūguma protokolam Z39.50
pievienoja National Library of Poland. Arī pievienotais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas (JVLMA) katalogs deva iespēju importēt un veidot pilnvērtīgus aprakstus
nošizdevumiem.

Strādājot ar skolām, piemēram, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules
skola”, bibliotēkas grāmatām angļu, vācu, franču, itāļu u.c. valodās tiek izmantoti MARC
formāti arī citu valstu elektroniskajos katalogos internetā: British Library catalogues, DNB,
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, BnF - Catalogs – Bibliothèque nationale de France
u.c., kas ir liels palīgs izdevumu kataloģizācijā svešvalodās.
2015. gadā pirmo reizi sākām izmantot modulī MEKLĒŠANA UN ATLASE jauno
iespēju Anotācija (lokālā), kur var pievienot plašāku informāciju par izdevumu un kas ir
pieejama zināšanai tikai bibliotekāriem. Sākumā nodaļas speciālisti to izmēģināja praktiski,
skaidroja un piedāvāja LCB bibliotekāriem novērtēt šīs piedāvātās iespējas nepieciešamību un
anotācijā ietvertās informācijas apjomu. Pēc veiktās darbinieku aptaujas tika nolemts veidot
Anotācijas (lokālās), jo bibliotekāriem tas ir nepieciešams ikdienas darbā, lai paplašinātu savas
zināšanas un papildus informācijas izguvē par konkrētiem izdevumiem. Pieejamā informācija par
izdevumu var būt gan teksts, gan saites, gan attēli. Šeit ir iespēja uzskaitīt triloģijās vai sērijās
ietverto visu grāmatu vai daļu secību, ieskenēt saturu, saites uz autora biogrāfiju vai izdevuma
anotāciju, lasītāju viedokļiem, zinātniskajiem komentāriem, aprakstiem par izdevumu.
Bibliogrāfisko ierakstu sasaistīšanai tiek veidota Galvenā autoritatīvā datubāze. Liela
daļa autoritatīvo ierakstu tiek veidota patstāvīgi, kā arī LNB autoritatīvā datubāze kalpo par
pamatu autoritatīvo ierakstu datubāzes veidošanā. Jauninājumi Autoritatīvo ierakstu veidošanā
personālijām (jauni lauki 370, 372, 373, 374, 375, 377) tika ieviesti 2014. gadā. Lai autoritatīvos
ierakstus papildinātu, tie būtu pareizāki, pilnīgāki un kvalitatīvāki, tie tiek pārklāti ar LNB
Autoritatīvo ierakstu datubāzi. 2015. gada martā KAN darbinieces apmeklēja LNB ekspertes
Jogitas Saukas vadīto BIS ALISE kursu “Jaunie MARC21 lauki autoritatīvajos ierakstos”. Pēc
speciālistes ieteikuma autoritatīvo ierakstu veidošanā izmantojam arī Virtuālo starptautisko
autoritatīvo datni VIAF: The Virtual International Authority File (vairāku nacionālo bibliotēku
projekts), kurā savienotas dažādas nacionālās autoritatīvās datnes vienā. Kopš 2013. gada šajā
projektā piedalās arī LNB.
Autoritatīvajā datubāzē izveidotie ieraksti 2015. gadā
Autoritātes veids
Personvārds
Institūcija
Unificētais nosaukums
Vietvārds
Priekšmets
Pasākums
Kopā

Ierakstu skaits
37312
1218
38
985
7975
3
47531

Lai ieraksti būtu kvalitatīvāki un pilnīgāki, KAN darbinieki pastāvīgi rediģēja agrāk
veidotos bibliogrāfiskos ierakstus, laboja nepilnības, papildināja vai “pārklāja” ar Nacionālās
bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzes attiecīgu ierakstu. Tāpat tika
veiktas darbības arī Autoritatīvajā datu bāzē.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, veiktie darba procesu apjomi EK ir lielāki.
Veiktie darba procesi EK
Darba process
Izveidoti MARC ieraksti

Skaits (2014. gads)
3061

Skaits (2015. gads)
3157

+/96

Rediģēti MARC ieraksti

15705

18811

3106

Izmaiņas EIG
Norakstīti eksemplāri
Importēti MARC ieraksti
Izveidoti autoritatīvie ieraksti
Importēti autoritatīvie ieraksti
Rediģēti autoritatīvie ieraksti
Izveidotas anotācijas
Apstrādāti izdevumi

4735
7491
2699
1055
2787
1237
8215
9319

4973
6823
4058
1231
3514
2365
10929
9841

238
-668
1359
176
727
1128
2714
522

Lai informētu lietotājus par iegādātajiem jaunieguvumiem un saņemtajiem Obligātā
eksemplāra izdevumiem LCB Vienotajā krājumā, WebPAC izveidotas tematiskās hipersaites:
E-grāmatas, Video/DVD, Mūzikas ieraksti, Nemūzikas ieraksti, Nošizdevumi, Spēles, Obligātais
eksemplārs, Periodikas arhīvs, Periodika 2015, Periodikas rādītāji, Mākslas grāmatu kolekcija,
Jaunākās videofilmas bērniem.
2015. gada janvārī tika pieņemts lēmums LCB Periodikas lasītavā saņemtos jaunos
žurnālus reģistrēt EK. Savukārt filiāles žurnālu elektronisko reģistrēšanu un
izsniegšanu/saņemšanu BIS ALISE uzsāks 2016. gadā. LCB filiāļu darbiniekiem, kuri veiks
žurnālu reģistrēšanu, gada beigās tika piešķirtas tiesības strādāt BIS ALISE modulī
KATALOĢIZĀCIJA. KAN darbinieki organizēja apmācības un praktiskas nodarbības šī procesa
veikšanā.
Elektronisko datubāzu piedāvājums
Abonētās datubāzes
2015. gadā LCB un filiāles abonēja 5 datubāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka,
e-likumi, NAIS un Encyclopaedia Britannica.
Spriežot pēc lietotāju pieprasījumiem LCB un filiālēs, visvairāk tiek izmantota
elektroniskā datubāze “Letonika”. Šo resursu visbiežāk izmanto skolēni un skolotāji, jo tā
piedāvā vērtīgu informāciju mācībām. Starp Daugavpils publiskajām bibliotēkām šis resurss ir
vispopulārākais tieši LCB. Jāpiemin, ka LCB piedāvā tematisku bibliotekāro stundu par
Letonikas datubāzes izmantošanas iespējām. Pieprasījums pēc šīs stundas ir stabils, tā tiek
pieprasīta jau vairākus gadus, arī pārskata gadā. Tādējādi lietotāji gūst pamatinformāciju un
iemaņas darbā ar šo resursu, un tā popularitāte LCB aizvien saglabājas.

Ļoti bieži tiek izmantota Lursoft laikrakstu bibliotēka, jo tā ietver centrālo laikrakstu un
reģionālās preses izdevumu elektroniskās versijas. Šo datubāzi LCB bibliotekāri iesaka
lietotājiem, ja ir nepieciešama aktuāla informācija vai konkrēts raksts. Arī paši bibliotekāri
izmanto šo datubāzi tematisko mapju papildināšanai un citu resursu veidošanai.
Pieprasīta ir arī e-likumu datubāze, jo tajā lielākā daļa likumdošanas aktu ir krievu valodā,
kas ir aktuāli Daugavpilī. Lietotājus interesē Civillikums, likums par pensijas aprēķināšanu,
pabalstu piešķiršana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, Civilprocesa likums.
NAIS datubāze 2015. gadā nebija bieži izmantota, jo līdzīgs materiāls ir atrodams e-likumi
datubāzē. Ņemot vērā nelielo pieprasījumu, tika nolemts šo datubāzi turpmāk neabonēt.

Pārskata gadā LCB izmēģinājuma režīmā bija pieejama arī datubāze Encyclopaedia
Britannica. Tas ir interesants resurss, bet, tā kā informācija tajā ir angļu valodā, pieprasījums
bija minimāls. Jāpiebilst, ka LCB ASV informācijas centrā šī datubāze ir pieejama visu laiku ar
ASV vēstniecības finansiālu atbalstu, tāpēc tās abonēšana LCB nav uzskatāma par racionālu.
LCB veidotās datubāzes
LCB mājaslapā atrodamas sešas LCB veidotas elektroniskas datubāzes: “Dziesmotā Latgale”,
“Dinaburgas cietoksnis”, “Daugavpils novadnieki”, “Daugavpils baznīckalns”, “Rakstniece
Anita Liepa” un “Miniatūrgrāmatas”. Sīkākas ziņas par pārskata gadā datubāzēs veiktajām
izmaiņām un datubāzu apmeklējuma dinamiku – sadaļā “Novadpētniecība”.

5. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
2015. gadā Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs tika turpināts novadpētniecības darbs šādos
virzienos:
 bibliotēku novadpētniecības krājuma veidošana;
 novadpētniecības materiālu par Daugavpili apkopošana un sistematizēšana;
 bibliotēku lietotāju informacionālā un bibliogrāfiskā apkalpošana, nodrošinot tiem pieeju
novadpētniecības materiāliem;
 novadpētniecības datubāzu papildināšana un uzturēšana;
 vietējo avīžu analītiskā aprakstīšana un eksportēšana uz Nacionālās bibliogrāfijas
analītikas datubāzi;
 iepriekšējo gadu Daugavpils pilsētas un rajona preses izdevumu aprakstīšana un LCB
Novadpētniecības datubāzes papildināšana;
 novadpētniecības pasākumu rīkošana;
 novadpētniecības literatūras izstāžu veidošana;
 novadpētniecības resursu popularizēšana Daugavpils izglītības iestādēs.
Pārskata gadā LCB un filiāles turpināja atlasīt, apkopot un sistematizēt novadpētnieciskā
satura informāciju par Daugavpili tematiskajās mapēs. LCB tematiskās mapes tika papildinātas
ar novadpētniecības materiāliem, kas iegūti no tekošajiem un iepriekšējo gadu vietējiem un
centrālajiem preses izdevumiem, grāmatu jaunieguvumiem, Lursoft Laikrakstu bibliotēkas un
citiem interneta resursiem. Vērtīgus materiālus tematiskajām mapēm piedāvā arī bibliotēkas
lasītāji – novadpētnieki.
Atsaucoties uz lietotāju pieprasījumu, LCB tika izveidotas 14 jaunas novadpētniecības
tematiskās mapes: “Daugavpils cietoksnis šodien”, “Daugavpils slimnīcas”, “Izglītība
Daugavpilī. Pirmsskolas izglītības iestādes”, “Arodskolas, tehnikumi, koledžas”, “Augstākās
izglītības iestādes”, “Vidusskolas un ģimnāzijas”, “Daugavpils mūzikas konkursi un festivāli”,
“Daugavpils kori un kordiriģenti”, “Daugavpils muzikālā dzīve. Orķestri, vokālie ansambļi un
mūzikas grupas”, “Daugavpils mūzikas darbinieki. Dziedātāji”, “Daugavpils siltumtīkli”,
“Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” un “Daugavpils satiksme”. 2015.
gadā LCB lietotājiem bija pieejamas 95 tematiskās mapes par pilsētas vēsturi un aktualitātēm
(pilsētas vēsture, personālijas, pašvaldības iestādes un dienesti, kultūras un izglītības iestādes,
medicīnas iestādes, baznīcas, uzņēmumi un ražotnes, nevalstiskās organizācijas).
Arī LCB filiālēs tiek veidotas un papildinātas tematiskās mapes, kurās sīkāk ir apkopota
informācija par pilsētas mikrorajonu vēsturi un aktualitātēm. Novadpētniecības materiāls tiek
iegūts no vietējās preses izdevumiem un izkārtots mapēs hronoloģiskā secībā. 2015. gadā LCB
filiālēs lietotājiem kopumā bija pieejamas 135 tematiskās mapes par Latgali un Daugavpili.
Palielinoties mapju skaitam un novadpētniecības materiālu apjomam, sarežģītāka kļūst arī
materiāla izkārtojuma struktūra mapēs. Tas dod iespēju lietotājiem detalizētāk izpētīt un atlasīt
informāciju par interesējošajām tēmām. Starp tematisko mapju lietotājiem prioritārās grupas
pārskata gadā bija skolēni, studenti, pilsētas un novada vēstures pētniecības entuziasti.
Bibliotēkas apkopotais novadpētniecības materiāls tiek izmantots zinātniski pētnieciskajos
darbos, augstskolu maģistra un bakalaura darbu tapšanā. Jāatzīmē, ka tematiskās mapes ir liels
atbalsts bibliotekāriem novadpētnieciska rakstura izstāžu un pasākumu sagatavošanā un datubāzu
veidošanā.
Novadpētniecības datubāzes
2015. gadā tika atjaunots LCB multimediju resurss “Dinaburgas cietoksnis”. 2004. gadā
veidotais resurss 10 gadu laikā bija vizuāli un saturiski novecojis. Šajā laikā cietoksnī ir
notikušas ievērojamas izmaiņas: uzsākti cietokšņa renovācijas darbi, restaurētas vairākas ēkas,
izveidots Marka Rotko Mākslas centrs un labiekārtotas cietokšņa ielas. Nebija iespējams

pilnvērtīgi atspoguļot cietokšņa atjaunošanas darbu gaitu novecojušā resursā, jo materiālu saturs
neatbilda resursa struktūrai. Informācijas atjaunošanas un papildināšanas gaitā tika izmainīts
elektroniskā resursa dizains, fotogalerija tika papildināta ar jauniem attēliem, aktualizēts saturs
un izveidots jauns informācijas avotu saraksts. Modernizētais un uzlabotais resurss interaktīvā
veidā popularizē Dinaburgas cietoksni Latvijā un ārvalstīs. Atjaunotais resurss pieejams Latgales
Centrālās bibliotēkas mājaslapā http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/.

Pārskata gadā turpinājās LCB datubāzes “Daugavpils novadnieki” papildināšana ar
jaunām personālijām un jau esošo personu biogrāfiju aktualizācija. Datubāze papildināta ar 12
jaunām novadnieku biogrāfijām un pašlaik tajā interesentiem ir pieejami 270 novadnieku dzīves
apraksti. Veidojot datubāzi, galvenie informācijas avoti ir Daugavpils preses izdevumi, vietējo
novadpētnieku savāktais materiāls, kā arī interneta resursi. Pieejams Latgales Centrālās
bibliotēkas mājaslapā http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
2014. gadā izveidotā datubāze “Daugavpils baznīckalns” pārskata gadā tika papildināta
ar aktuālu informāciju par baznīcu draudžu darbību. Datubāzes sadaļa “Mārtiņa Lutera
katedrāle” regulāri papildināta ar Daugavpils evaņģēliski-luteriskās draudzes informatīvā
izdevuma “Vēstis no katedrāles” jaunākajiem numuriem, kā arī draudzes pasākumu aprakstiem
(kopā – 15 ieraksti). Datubāze ir pieejama Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapā
http://www.lcb.lv/baznickalns/
2015. gadā lietotāju visvairāk izmantotā ir LCB datubāze “Dziesmotā Latgale”. Plašais
faktogrāfisko un biogrāfisko materiālu klāsts, materiāla daudzveidība (personu biogrāfijas,
skaņdarbu notis, dziesmu ieraksti) noteica tās popularitāti skolēnu un studentu vidū. Jāatzīmē, ka
2015. gads tika aizvadīts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē. Turklāt 2015.
gadā Daugavpilī atkal notika kārtējie Latgales Dziesmusvētki (svinot 70 gadus kopš pirmajiem
un vēsturiski zīmīgajiem Dziesmusvētkiem 1940. gada 16. jūnijā dienu pirms Padomju armijas
ienākšanas Latvijas teritorijā), tāpēc interese par datubāzē atrodamo informāciju par četriem
iepriekšējiem svētkiem neapšaubāmi auga. Elektroniskais resurss apskatāms Latgales Centrālās
bibliotēkas mājaslapā http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/.
Popularizējot LCB veidotos novadpētniecības elektroniskos resursus, pārskata gadā notika
sadarbība ar Daugavpils izglītības iestādēm. 2015. gada 20. novembrī LCB bibliotekāri viesojās
Daugavpils Valsts ģimnāzijas rīkotajā rakstnieces Anitas Liepas daiļradei veltīto skolēnu radošo
darbu konkursa noslēguma pasākumā. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par
novadnieces – rakstnieces Anitas Liepas personību un viņas literāro mantojumu, sekmēt
skolēnos piederības sajūtas veidošanos savai pilsētai. Pasākuma ietvaros dalībnieki tika
iepazīstināti ar LCB veidoto virtuālo izstādi “Rakstniece Anita Liepa”. Virtuālā izstāde
pieejama Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapā http://www.lcb.lv/anitaliepa/
LCB veidoto novadpētniecības datubāzu apmeklējuma dinamika apkopota tabulā.

LCB novadpētniecības datubāzu virtuālais apmeklējums
Datubāzes nosaukums
Dziesmotā Latgale
Dinaburgas cietoksnis
Daugavpils novadnieki
Daugavpils baznīckalns
Rakstniece Anita Liepa

2015
9937
214
654
1624
1044

2014
9158
2308
1064
330

+/+779
-2094
+560
+664

Iepriecinoši, ka vairums datubāzu ir vērojams stabils apmeklējuma pieaugums, liecinot par
šo resursu popularitāti, aktualitāti un nepieciešamību.
2015. gadā LCB Novadpētniecības datubāze tika papildināta ar jauniem ierakstiem no
tekošajiem Daugavpils pilsētas laikrakstiem “Latgales Laiks”, «Латгалес Лайкс», «Наш
город», «Сейчас» un «Миллион». Gada laikā izveidoti 3 170 analītiskie ieraksti, kuri eksportēti
uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datubāzi. Vienlaikus tika turpināta iepriekšējo gadu
Daugavpils un Daugavpils rajona preses izdevumu analītiskā aprakstīšana. 2015. gadā tika
veidoti apraksti no laikrakstiem “Avangards” (1988.-1991. gads), «Сейчас» (1998. gads),
«Динабург» (1995.-1999. gads), «Наша газета» (1998.-2001. gads). Kopumā no iepriekšējo
gadu preses izdevumiem izveidoti 1 898 ieraksti.
Uz 2016. gada 1. janvāri LCB Novadpētniecības datubāzē bija pieejami 54 280 ieraksti.
Tik apjomīga datubāze dod iespēju turpināt darbu pie LCB tematisko mapju papildināšanas ne
tikai ar aktuāliem materiāliem, bet arī iepriekšējo gadu preses rakstiem, kas sniedz iespēju
interesentiem izsekot pilsētas attīstības vēsturei no 20.gs. piecdesmitajiem gadiem līdz
mūsdienām. Tas ir nozīmīgs atbalsts bibliotekāriem novadpētniecības uzziņu sniegšanā.
Nozīmīga novadpētniecības materiālu popularizēšanas forma ir novadpētnieciskā
rakstura izstādes. Tās tiek rīkotas kā LCB, tā arī filiālēs ar mērķi popularizēt Daugavpils
bibliotēku krājumus apmeklētājiem.
2015. gadā LCB tika organizētas 4 literatūras izstādes:
 “Dialogs ar mālu” Latgales keramiķim P.Ušpelim – 65
Savdabīgajam Latgales keramiķim veltīta iespieddarbu un albumu izstāde;
 “Kad rudens nostājas uz dzejas sliekšņa, Uz lapām krāsainām skan dzeja, dziesma”.
Literatūras izstāde Dzejas dienu ietvaros, kurā tika atspoguļoti LCB krājumā esošie vietējo
dzejnieku darbu izdevumi;
 Literatūras izstāde “Es atdodu cilvēkiem savas rokas, dvēseli un mīlestību un to pašu
saņemu pretī” Kordiriģentei, mūzikas pedagoģei un novadniecei T.Brokai – 90;
 Literatūras izstāde “Rainis jaunu dienu zemē Latgalē” (Dzejniekam, dramaturgam
J.Rainim – 150).

Popularizējot novadpētniecības materiālus, 2015. gadā LCB filiālēs tika organizētas 32
literatūras izstādes, 2 fotoizstādes un 12 novadpētniecības bibliotekārās stundas, kuru mērķis bija
iepazīstināt bibliotēku apmeklētājus ar pilsētas mikrorajonu vēsturi, kultūras dzīvi, ar publisko

bibliotēku vēsturi, ievērojamākajiem novadniekiem, ar pilsētas svētkiem un tradīcijām u.tml.
tēmām.

Pārskata gadā Daugavpils atzīmēja 740. gadadienu. Jubilejas svētku ietvaros februārī LCB
un filiāles notika radoši un interesanti pasākumi arī Daugavpils publisko bibliotēku lietotājiem.
Veicinot lasītāju interesi par pilsētas vēsturi, arhitektūras mantojumu un tūrisma objektiem,
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs notika izstāžu atklāšanas pasākumi un tematiskie
pasākumi.

 LCB Abonementā un Lasītavā bija apskatāma Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskolas “Saules skola” audzēkņu darbu izstāde “Dažāda Daugavpils”. Izstādē bija
skatāmi 23 mākslas skolas audzēkņu plenēra darbi, kuros autori attēlojuši pilsētas
spilgtākos arhitektūras objektus – kultūras un izglītības iestādes, dzīvojamos namus un
sakrālās celtnes. Jauniešu subjektīvais skatījums uz ierastajiem pilsētvides objektiem
deva iespēju skatītājiem pārliecināties par Daugavpils arhitektonisko daudzveidību un
savdabību.

 LCB Periodikas lasītavā bija apskatāma Daugavpils 9. vidusskolas vizuālās mākslas
skolotājas Annas Mekšas grafikas darbu izstāde “Manas pilsētas melodijas un
krāsas”. Skatītāju vērtējumam tika piedāvāta pilsētas ainavas grafikā – daba, ēkas, ielas,
pagalmi, laukumi utt. Izstādes atklāšanas pasākuma ietvaros tika organizēta radošā
laboratorija “Burvīgo skaņu, sajūtu un krāsu mistērija”, kur skolotāji un skolēni lasīja
savu dzeju un esejas, dziedāja romances kā veltījumu savai pilsētai.



LCB filiālē Gaismas bibliotēkā notika pasākums „Dažāda Daugavpils” skolas vecuma
bērniem, kura ietvaros tika demonstrēts video “Daugavpils – tūristu pilsēta”, iepazīstinot
klātesošos ar tūrisma un izklaides vietām pilsētā. Pasākuma dalībnieki piedalījās konkursā
par Daugavpils vēsturi, arhitektūru un kultūru.
Daugavpils publisko bibliotēku lietotāju radošo darbu popularizēšanai, LCB filiālēs
tika atklātas 13 izstādes, tostarp gan personālizstādes, gan kolektīvās izstādes, kurās bija
apskatāmas novadnieku gleznas, zīmējumi un rokdarbi. Bibliotēkas apmeklētājiem
saistošākās bija sekojošas izstādes:
 LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas lasītājas Zojas Demjankovas mezglošanas
tehnikā veidoto gleznu izstāde “Viss sākas no mīlestības”;
 LCB Periodikas lasītavā un LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā Valentīnas
Kucinas krustdūriena tehnikā izšūto gleznu izstāde;
 Bērnu kluba audzēkņu zīmējumu izstāde “Sudraba avoti” LCB filiālē Piekrastes
bibliotēkā;
 Lasītāju radošo darbu krājumu izstāde “Lasītājs lasītājam” LCB filiālē Piekrastes
bibliotēkā.

Pārskata gadā LCB un filiālēs norisinājās saistoši un interesanti novadpētniecības rakstura
pasākumi. Spilgtākie no tiem:
 Visnozīmīgākais notikums Latgales Centrālajā bibliotēkā 2015. gadā bija dzejas krājuma
“Daugavpils dzejā” izdošana un izdevuma prezentācija 11. septembrī Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrā. Krājuma izdošanu finansiāli atbalstīja Daugavpils pilsētas dome
un Daugavpils Kultūras pārvalde. Tas kļuva par daļu no pilsētas mēroga akcijas “740
labie darbi Daugavpilij”. Pirmo reizi bibliotēkas pastāvēšanas vēsturē tika izdots krājums,
kas tapis bibliotēkas darbinieku iniciatīvas un līdzdalības rezultātā. Iecere apkopot
dzejoļus par Daugavpili radās pirms pieciem gadiem. Krājumā iekļauti 76 autoru darbi
par Daugavpili latviešu, latgaliešu un krievu valodā. Dzejoļus uzrakstījuši gan vietējie
autori, gan tie, kuriem pilsēta devusi radošus impulsus daiļradei.

Ar pilsētas domes goda rakstu tika apbalvota krājuma “Daugavpils dzejā” radošā komanda:
krājuma redaktores LCB direktores vietniece Dzidra Stupāne un dzejniece Faina Osina, krājuma
māksliniece Silva Linarte un krājuma sastādītājas – LCB bibliotekāres Zinaīda Romanova, Anna
Butāne un Anita Dejuna.

Popularizējot ievērojamo novadnieku ieguldījumu pilsētas kultūras attīstībā, LCB un tās
filiālēs tika organizēti piemiņas pasākumi ievērojamiem daugavpiliešiem, tikšanās ar literātiem,
arī muzikāli literāri vakari ar populāriem novadniekiem.
 Janvārī LCB sadarbībā ar Marka Rotko mākslas centru tika rīkots pasākums Daugavpilī
dzimušā keramiķa Pētera Martinsona piemiņai. Mākslinieka dzimšanas dienā LCB
Lasītavā tika atklāta Pētera Martinsona grafikas darbu izstāde. Pasākuma laikā keramiķa
krustdēls I. Leinerts un māsa M. Leinerte, Marka Rotko mākslas centra darbinieki dalījās
atmiņās par mākslinieka dzīvi, par tikšanās reizēm ar keramiķi, veidojot atraktīva un
radoša cilvēka tēlu. Tas sniedza iespēju klātesošajiem iepazīt mākslinieka personību caur
viņa domāšanu un individuālo pasaules uztveri.

 Februāra izskaņā LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā lasītāji – seniori piedalījās
novadpētniecības pēcpusdienā “Mūsu adrese – Jaunbūve”. Pasākuma mērķis bija
iepazīstināt dalībniekus ar Daugavpils mikrorajona Jaunbūve vēsturi un ievērojamo
Daugavpils dzejnieku Pāvelu Makalenkinu, kurš ne tikai dalījās atmiņās par savu dzīvi un
darbu, bet arī lasīja klātesošajiem dzeju.



Marta sākumā LCB interesenti tikās ar Daugavpils mūziķi, rokgrupas “Dabasu Durovys”
solistu Arni Slobožaņinu. Mūziķis pastāstīja ar saviem sasniegumiem mūzikā,
iepazīstināja ar grupas dibināšanas gaitu un darbību. Klātesošajiem bija iespēja
iesaistīties diskusijā ar grupas solistu par mūzikas un politikas jautājumiem. Tikšanās tika
aizvadīta siltā, humora pilnā atmosfērā. Pasākuma apmeklētājiem bija unikāla iespēja
tikties ar interesantu, atraktīvu un radošu skatuves mākslinieku, īstu latgalieti un Latgales
patriotu.

 Marta beigās LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā norisinājās tikšanās ar novadnieku
Aleksandru Pržvosski “Zini un mīli savu pilsētu”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt
skolēnus ar Daugavpils novadpētnieku, ekskursiju vadītāju Aleksandru Prževosski, kurš
pastāstīja interesantus faktus par pilsētas tapšanas vēsturi, arhitektūras mantojumu,
Dinaburgas cietoksni un likteņupi Daugavu.

 Martā LCB Periodikas lasītavā cikla “Literārā sestdiena” ietvaros notika tikšanās ar
Daugavpils mūziķi Jeļenu Vitkeviču “Manas dvēseles mūzika”. Jeļena Vitkeviča
uzstājas autordziesmas žanrā, raksta dziesmas gan ar saviem, gan arī ar citu dzejnieku
vārdiem. Pasākums pulcēja dzejas cienītājus un citus interesentus. Skanēja Jeļenas
Vitkevičas dziesmas ar Daugavpils dzejnieku vārdiem.

 Aprīlī LCB Periodikas lasītavā notika literāri muzikāls vakars “Atmiņas. Pārdomas.
Fantāzijas” ar autordziesmu izpildītāju Anatoliju Baiko. Pasākumā skanēja
daugavpilieša Anatolija Baiko dzeja un dziesmas autora un pavadošās grupas izpildījumā.
Autors stāstīja par sevi, savas radošās apvienības (A.Baiko ir Latvijas krievu rakstnieku
organizācijas biedrs) dalībniekiem un nākotnes plāniem. Mūziķa talanta cienītājiem bija
iespēja iepazīt savdabīgu un radošu cilvēku, iegremdēties mākslinieka mūzikas pasaulē.

 Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 25. gadadienu, aprīļa
nogalē Latgales Centrālā bibliotēka aicināja uz tikšanos ar vēstures zinātņu doktori
Genovefu Barkovsku un bijušo PSRS Tautas deputātu Jāni Geibu. Viesi atskatījās uz
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas gaitu un ļoti emocionāli dalījās atmiņās par
Atmodas laiku, tā perioda dramatiskajiem notikumiem. Gan G. Barkovska, gan J. Geiba
centās objektīvi izvērtēt tā laika procesus, velkot paralēles starp notikumiem, kas risinājās
Maskavā, Rīgā un tepat Daugavpilī. Tikšanās bija nenovērtējama iespēja klātesošajiem
iepazīt aculiecinieku un dalībnieku liecības par vēstures notikumiem, kas risinājās pilsētā
un Latvijā divdesmit piecus gadus atpakaļ.

 Maijā LCB interesenti tikās ar latgaliešu dziesminieci Lauru Bicāni un dzejnieci un
žurnālisti Egitu Terēzi Jonāni. Pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāts iepazīt Lauras

Bicānes otro albumu “Trīspuksti”, kurā apkopotās dziesmas tapušas ar E. T. Jonānes
dzeju. Pasākuma apmeklētāji piedalījās sarunās par mūziku un literatūru vieglā, gaisīgā
un sirsnīgā gaisotnē.

 8. septembrī LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā norisinājās literārs pasākums
pirmsskolas vecuma bērniem “Mēs augam”, kura mērķis bija iepazīstināt bērnus ar
Daugavpils bērnu rakstnieci Stepanidu Miloševiču un viņas daiļdarbiem.

 Novembra sākumā LCB notika Patriotu nedēļas pasākumi. LCB tika organizēta
vidusskolēnu tikšanās ar Daugavpils Universitātes profesoru, Latgales Pētniecības
institūta direktoru, vēstures zinātņu doktoru Henrihu Somu. Viņa sagatavotā prezentācija
deva iespēju iepazīt laikmetu caur Daugavpils centra apbūves vēsturi. Analizējot viena
Daugavpils centra kvartāla vēsturi 100 gadu garumā, viņš atspoguļoja tā saistību ar valsts
vēsturi, ekonomiku, izglītību, reliģiju, pilsētnieku dzīvesveidu un paražām.

2015. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti vietējo autoru dzejas krājumu prezentācijas pasākumi:
 Oktobrī LCB notika Daugavpils autores Jekaterinas Andrejevas dzejas krājuma
“Вечный зов” atvēršanas svētki. Izdevumā iekļauti aptuveni 300 dzejoļi. Tās ir
dzejnieces atmiņas par grūto pēckara laika bērnību, par tiem, kas nepārnāca no kara, par
dzīves ceļā sastaptajiem cilvēkiem, par skumju un prieka brīžiem, iespaidiem un
pārdzīvojumiem.

 Maijā LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika dzejas krājuma “Mur un Miau/Мур
и Мяу” atvēršanas svētki. Dzejas krājuma autori ir Daugavpils dzejnieki Lidija
Vasaraudze un Jevgeņijs Golubevs. Dzejoļu krājumā ir apkopoti J. Golubeva dzejoļi
par kaķiem krievu valodā, kā arī šo dzejoļu atdzejojumi latviski, ko veica dzejniece Lidija
Vasaraudze. Pasākuma laikā autori stāstīja par grāmatas tapšanu, lasīja dzeju.

Pārskata gadā tika rīkoti arī citi novadpētniecības rakstura pasākumi. Tādējādi 2015. gadā LCB
un filiāļu rīkotajos novadpētniecības satura pasākumos un izstādēs piedalījās:
 vēstures zinātņu doktori - Genovefa Barkovska, Henrihs Soms;
 novadpētnieki - Josifs Ročko, Aleksandrs Prževosskis;
 svarīgu vēsturisko notikumu dalībnieks un aculiecinieks - Jānis Geiba;
 dzejnieki - Faina Osina, Jekaterina Andrejeva, Stepanīda Miloševiča, Pāvels
Makalenkins, Jevgēnijs Golubevs, Staņislavs Volodjko, Lidija Vasaraudze;
 dzejniece un žurnāliste Egita Terēze Jonāne;
 rakstnieki - Aleksejs Guziks, Regīna Usačova;
 mākslinieki - Anna Mekša; Irina Ņikitina; E.Koroļova
 mūziķi un autordziesmu izpildītāji - Laura Bicāne, Anatolijs Baiko, Jeļena Vitkeviča;
 amatnieces, rokdarbnieces - Karīna Rumjanceva, Alīna Šilvāne, Zoja Demjankova,
Valentīna Kucina.
Jaunākie novadpētniecības izdevumi
LCB novadpētniecības krājums tika papildināts ar šādiem izdevumiem par Daugavpili:
 Unikāls izdevums, pētījums par Daugavpils teātra vēsturi 160 gadu garumā, kura autore ir
Daugavpilī dzimusī teātra vēsturniece un kritiķe Silvija Geikina “Daugavpils teātris”;
 Daugavpils pilsētas dome ir izdevusi jaunu pilsētas albumu, kura teksta autors ir Dainis
Īvāns “Daugavpils. Veļ viļņus Daugavpils”;
 Daugavpils žurnālista Aleksandra Iļjinska rakstu krājums “Возвращение в Город Эн”
par Daugavpili no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadiem. Izdevuma tapšanā








izmantotas publikācijās no tā laika vietējās preses, Novadpētniecības un mākslas muzeja
materiāli, pilsētas iedzīvotāju atmiņas;
Bērnu krāsojamā grāmata, kuru izdeva „DIA MEDIA”, veidota par godu pilsētas jubilejai
“Pilsēta, kur visi ir savējie: Daugavpils 740”
Daugavpils pilsētas domes veidotais izdevums, kas informē sabiedrību par pašvaldības
darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu
“Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats”;
Tūrisma ceļvedis “Daugavpils”;
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta sastādītā pilsētas attīstības programma
2014. –2020. gadam “Mana pils - Daugavpils”;
Vizuālo komunikāciju aģentūras NORRSKOG izdevums “Daugavpils cietokšņa un
Daugavpils stila rokasgrāmata”.

Marka Rotko mākslas centra sagatavotie izdevumi:
 Marka Rotko mākslas centra darbinieku sagatavots izdevums par Daugavpilī
dzimušā izcilā keramiķa Pētera Martinsona dzīvesstāstu “Latgalē dzimušu
mākslinieku dzīvesstāsti. Pēteris Martinsons”;
 Daugavpils gleznotājas darbu izstādes katalogs, autore Valda Mežbārde “Krasts:
izstādes katalogs”;
 “Aptiekāra piezīmes: III Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs” –
izdevums, kurā apkopoti Latvijas un ārvalstu grafiķu un citu mediju mākslinieku
Marka Rotko mākslas centra rīkotā simpozijā laikā tapušie darbi.
 Latgales reģiona mākslas dienu izstādes darbu katalogs, kurā pārstāvēti dažādu
mediju mākslinieku un mākslas studentu darbi veltīti klaunādes tematikai “Latgales
reģiona mākslas dienu izstāde "Klaunāde"”;
 Daugavpils mākslinieces un keramiķes Ilonas Šaušas personālizstādes katalogs „Un
tad”;
 Daugavpilī dzimušā Ņujorkas avangarda mākslinieka darbu izstādes katalogs “Melnā
Saule. Sigurds Vīdzirkste - Ņujorkas Avangardists”;
Novadpētniecības krājums tika papildināts ar 12 vietējo autoru darbiem:
 Dzejas krājums veltījums Daugavpils 740 gadu jubilejā “Daugavpils dzejā”;
 Dzejas krājums “Dzejas dienas” 2015. gadā;
 Nošu un dziesmu krājums: Евтихий Коноплев “Два сердца”;
 Dzejas krājums: Lidija Vasaraudze “Sudrabots rudens”;
 Dzejas krājums: Lidija Vasaraudze “Burtu valstī”;
 Dziesmu un romanču krājums: Анатолий Галлер “Была и есть любовь”;
 Dzejas krājums veltījums Daugavpils 740 gadu jubilejā: Екатерина
Андреева “Вечный зов”;
 Prozas krājums: Василий Барановский “Лето тревог и печали”;
 Dzeja: Инета Макарова “Ключи от пространства”;
 Dzeja: Павел Плотников “Латгальская акварель”;
 Dzejoļi bērniem: Jevgenijs Golubevs “MUR un MIAU”;
 Daugavpils Radošās inteliģences “DINA-ART” izdevums, kurš ir tapis ar
Daugavpils Domes atbalstu – dziesmas bērniem “Do-Mi-Sol”.

6. PROJEKTIZSTRĀDE
Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādātajam projektam „Augstvērtīga
latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam,
Latgales Centrālā bibliotēka pārskata gadā saņēma jaunu grāmatu kolekciju – 34 saturiski
vērtīgas latviešu oriģinālliteratūras grāmatas kopsummā par EUR 305.55 Šī projekta mērķis ir
sekmēt latviešu oriģinālliteratūras pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, kā arī veicināt
Latvijas kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.
Saņemtā kolekcija ir nozīmīgs ieguldījums bibliotēku krājumu papildināšanā ar aktuāliem un
mūsdienās nozīmīgiem izdevumiem.

Pārskata gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika īstenots lasītveicināšanas projekts
“Grāmatu starts”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Bērnu literatūras centru un ar LNB Atbalsta biedrības iniciatīvu, taču projekta komplektus LCB
iegādājās par saviem līdzekļiem. Projekts tika īstenots LCB filiālbibliotēkās divās kārtās.
Trīsgadīgu bērnu pirmā iepazīšanās ar bibliotēku notika 2015. gada pavasarī un rudenī.
Projekta laikā visās sešās LCB filiālēs Daugavpils ģimenēm ar trīsgadīgiem bērniem tika
piedāvāts īpašs pasākumu cikls. Tajā piedalījās 80 ģimenes ar bērniem. Mazuļi iepazinās ar
bibliotēku un tajā pieejamajām grāmatiņām, skatījās multiplikācijas filmas pēc populāru bērnu
grāmatu motīviem, piedalījās aizraujošās rotaļās un radošās darbnīcās. Mazajiem tika rosināta
interese par grāmatām un lasīšanu un dāvāts priekšstats par bibliotēku, kā par lielisku vietu
jautrai, saturīgai un patīkamai laika pavadīšanai. Vecāki saņēma informatīvas brošūras par kopā
lasīšanu ar bērnu, savukārt mazie bibliotēkas apmeklētāji – amizantas mugursomiņas projekta
simbola pūčulēna formā. Atsauksmēs par projekta pieredzi vecāki uzsver projekta
nepieciešamību un pauž gandarījumu par tā pārdomāto organizāciju. Savukārt bibliotēku
darbinieki cer, ka projekts palīdzēs pilsētā augt jaunai lasītāju paaudzei, kas iemīlēs grāmatu jau
mazotnē un kopā ar vecākiem apmeklēs bibliotēkas arī turpmāk.

Valsts kultūrkapitāla fonda 2015. gada 2. projektu konkursā Latgales Centrālā bibliotēka ir
guva atbalstu ilgtermiņa projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 1. kārtas aktivitāšu
īstenošanai (piesaistītais finansējums – EUR 750). Projekta 1. kārtas ietvaros tika rīkotas lasītāju
tikšanās ar pieciem populāriem latviešu autoriem, kas raksta bērnu un jauniešu mērķauditorijai.
Projekta ideja – paplašināt LCB piedāvāto lasītveicināšanas pasākumu klāstu, dodot
iespēju ikvienam interesentam iesaistīties nepastarpinātā dialogā ar literāro vērtību radītājiem.
Projekts ļāva popularizēt latviešu oriģinālliteratūru un tās autorus, tādējādi sekmējot latviešu
rakstnieku plašāku atpazīstamību multikulturālajā Daugavpilī.
No pārskata gada augusta līdz decembrim Daugavpils skolās un publiskajās bibliotēkās
reizi mēnesī viesojās bērnu grāmatu autori – Inese Zandere, Inga Žolude, Valdis Rūmnieks,
Ieva Samauska un Uldis Auseklis. Dialogā ar autoriem bērni un jaunieši varēja tuvāk iepazīt
literatūras radīšanas procesu, uzdot sevi interesējošus jautājumus, diskutēt par literatūru un dzīvi,
kā arī aplūkot autoru daiļradei veltītas, literatūras izstādes. Projekta ietvaros tika organizētas 5
latviešu autoru vizītes Daugavpilī, kuru ietvaros notika desmit literāras tikšanās Daugavpils
bibliotēkās un skolās. Literārās tikšanās apmeklēja 451 interesents.

VKKF mērķprogrammai Latgales kultūras programma 2015 tika sagatavots un iesniegts
LCB projekts: “Datubāze “Latgales dzejnieki”.
Projekta iecere bija pirmo reizi interneta vidē izveidot plašu datubāzi “Latgaliešu
dzejnieki”, kurā vienuviet tiks apkopota informācija par vairāk nekā 70 latgaliešu dzejniekiem
(biogrāfija, bibliogrāfija, autora dzeja, izmantotie avoti, elektroniskie resursi);
- tiks nodrošināta nozīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas – latgaliešu dzejas
atpazīstamība un saglabāšana digitālā vidē;
Datubāze “Latgaliešu dzejnieki”:
- virtuāli iemūžinās latgaļu rakstu valodu un stiprinās Latgales identitāti;
- rosinās Latvijas sabiedrību un citus interesentus iepazīties ar Latgales dzejas pienesumu;
- kalpos kā novadpētniecības resurss informācijas izguvē literātiem, pētniekiem,
studentiem u.c. interesentiem;
- veicinās latgaliešu valodas, kā latviešu valodas neatņemamas sastāvdaļas izdzīvošanu
Latvijā.
Tomēr šis LCB izstrādātais projekts netika atbalstīts.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015
2015. gadā bērni, jaunieši un vecāki jau četrpadsmito reizi piedalījās LNB Bērnu literatūras
centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā – VKKF programmā ”Bērnu/Jauniešu žūrija”.
Pārskata gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2015” piedalījās 487 dalībnieki: 244 bērni,
186 jaunieši un 57 vecāki.
LNB ar VKKF finansiālo atbalstu bez atlīdzības nodeva LCB filiālēm 148 grāmatu
eksemplārus par summu EUR 1093.36, kas tika iekļauti kolekcijās lasīšanas veicināšanas
projektos “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tās deva lielu atbalstu programmas
realizācijā un nodrošināja plašākas iespējas bērniem un vecākiem lasīt jaunākās grāmatas,
piedalīties to vērtēšanā.
LCB papildināja Bērnu/Jauniešu žūrijas” grāmatu kolekciju, iepērkot grāmatas par summu
1118 EUR. Tādējādi tika nodrošināts veiksmīgāka un ātrāka lasītveicināšanas projekta uzsākšana
vasaras periodā, kad bērniem ir brīvlaiks.
Lai veiksmīgi īstenotu programmu, LCB filiālēs tika rīkotas dažādas interesantas
aktivitātes, kuru mērķis ir popularizēt lasīšanu kā aizraujošu, ģimeni apvienojošu nodarbi.
Akcijas „Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros LCB filiālēs notika informatīvās stundas, kuru laikā
programmas dalībnieki tika iepazīstināti ne tikai ar interesantām grāmatām, bet varēja paši
darboties un apgūt jaunas iemaņas un prasmes, kuras tika nostiprinātas daudzveidīgās
izglītojošās rotaļās un radošajās darbnīcās.

7. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS
RAKSTUROJUMS
Metodiskie pasākumi un konsultācijas
LCB pilda metodiskā un bibliotēku darbības konsultatīvā koordinācijas centra funkcijas
sešām pilsētas publiskajām bibliotēkām (Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. lēmums
Nr. 716.).
LCB metodiskā un konsultatīvā darba galvenie virzieni:
 bibliotekāru profesionālās pilnveides nodrošināšana;
 bibliotekārā darba pārraudzība un koordinācija Daugavpilī;
 bibliotēku sagatavošana akreditācijai likuma noteiktā kārtībā;
 LCB un tās filiāļu darbību reglamentējošu metodisko materiālu izstrāde un ieviešana;
 saistošu normatīvo un metodisko dokumentu apkopošana;
 jaunu, inovatīvu ideju bibliotekārajā darbā ģenerēšana un ieviešana;
 profesionālās informācijas aprite un koordinācija LCB un tās filiāļu darbiniekiem,
Daugavpils skolu bibliotekāriem;
 metodiskais un konsultatīvais darbs, sadarbība ar citu resoru bibliotēkām un kultūras
iestādēm;
 LCB un tās filiāļu darba pieredzes, darba plānu, atskaišu apkopošana un analīze, gada
pārskatu sagatavošana, plānošanas dokumentu un pārskatu apkopošana un analīze;
 vizitācijas publiskajās un skolu bibliotēkās;
 mācību praktikumu organizēšana un vadīšana jaunajiem bibliotekāriem;
 prakses nodrošināšana kultūras koledžas un LNB mācību centra praktikantiem;
 pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, ekskursiju uzņemšana;
 lasīšanas veicināšanas pasākumu koordinēšana un organizēšana;
 sadarbība ar skolu bibliotēkām, BIS ALISE darba koordinēšana, apmācība.
LCB direktores vietnieces tiešā pārziņā ir metodiskā darba koordinācija un pārraudzība, kā
arī tālākizglītības organizēšana, bet konsultatīvā darba veikšanā tiek iesaistīti visi LCB
speciālisti. Metodisko darbu ar bērniem LCB filiālēs koordinē un vada Bērnu bibliotēkas vadītāja
A. Pakere.
Bibliotēku nozarē ļoti nozīmīgs ir gan sociālais, gan profesionālais statuss. LCB apzinās
nepieciešamību analizēt un celt speciālistu profesionalitāti un risināt problēmas, kas rodas
profesionālajā darbā. Ļoti svarīga ir profesionālās darbības motivācija, apmierinātība ar savu
darbu, skaidri darba uzstādījumi un savstarpējā komunikācija. Tāpēc metodiskajā darbā ļoti
aktuālas ir metodiskās sanāksmes: LCB nodaļu vadītājiem tās regulāri notiek vienu reizi
nedēļā un filiāļu vadītājiem vienu reizi divās nedēļās. Šajās sanāksmēs tiek apspriesti dažādi
darba uzdevumi tuvākajam laika periodam, risinātas radušās problēmas, kā arī citi profesionālie
jautājumi. 2015. gadā šajās sanāksmēs tika lemts par gada galvenajiem darba uzdevumiem un
prioritātēm, darba organizāciju, pasākumiem, tālākizglītību, projektiem, sadarbības tīkla
paplašināšanu, bibliotēku publicitāti sociālajos tīklos u.c. Tika sniegtas konsultatīvie un
metodiskie ieteikumi, lai bibliotēkas veiksmīgāk sagatavotos Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai,
Karjeras nedēļai, E-prasmju nedēļai, Drošāka interneta dienai, Bibliotēku nedēļai, Eiropas
nedēļai, lasītveicināšanas akcijai “Skaistā vasara bibliotēkā”, Adventes lasījumiem un projekta
“Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 1. kārtas realizācijai publiskajās bibliotēkās.
Pārskata gadā LCB speciālisti turpināja veikt regulāras vizitācijas uz filiālēm un konsultēt
darbiniekus par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem. 2015. gadā LCB speciālisti apmācīja
un konsultēja darbiniekus par BIS ALISE jaunumiem, iepazīstināja ar jaunajām datu bāzēm,
vadīja praktiskas nodarbības un apmācības: statistisko datu fiksēšana, cirkulācija, korekta lasītāju
datu reģistrēšana, lokālo anotāciju izveidošana, jaunu seriālizdevumu reģistrēšana u.c.

LCB mācību praksi apguva četras bibliotekāres no Daugavpils novada, kas apgūst LNB
Kompetenču attīstības centra profesionālās pilnveides 240 stundu izglītības programmu
“Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Prakses laikā viņas iepazinās ar bibliotēkas
iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, krājumu, piedalījās lietotāju apkalpošanas procesā, kā
arī tajos bibliotekārā darba procesos, kuri viņām bija mazāk pazīstami.
Mācību praksi LCB un tās filiālē Bērnu bibliotēka “Zīlīte” izgāja arī 2 audzēknes no
Daugavpils mācību firmas SIA “Buts” un apguva praksi klientu apkalpošanā.
LCB turpināja sekot LNB mājaslapas jaunumiem un tās sniegtajai informācijai, izmaiņām
normatīvajos dokumentos, kā arī aicināja LNB kompetenču attīstības centra speciālistus uz
saviem semināriem un 2015. gadā izmantoja divu Mācību centra lektoru priekšlasījumus, lai
celtu Daugavpils publisko bibliotēku darbinieku profesionālo kapacitāti. Tika apgūti kursi: K.
Deksne “Mūsdienīgas prezentācijas prasmes”, M. Burima “Jaunākā literatūra pieaugušo
auditorijai”. Tie bija ļoti interesanti un nepieciešami kursi, darbinieki guva jaunas zināšanas.

LCB organizētajos semināros tika pieaicināti lektori arī no Daugavpils Universitātes.
Lektores S. Zariņa un E. Drelinga sniedza interesantus priekšlasījumus par 21. gadsimta
izaicinājumiem lasītprasmes attīstībā, kompetenču balstītā lasītprasmē u.c. Ļoti interesantu
profesionālo ieskatu Vācijas bibliotēku darbā guvām, tiekoties ar Magdeburgas bibliotēku
darbiniekiem, kas veselu nedēļu viesojās Daugavpilī un iepazinās ar publisko bibliotēku darbu.
Savukārt divas mūsu darbinieces I. Gedžūne un T. Zahare piedalījās pieredzes apmaiņas
programmā Daugavpils domes projekta “Administration go Europe” programmas Leonardo da
Vinci ietvaros un Magdeburgas bibliotēkās viesojās pārskata gada oktobrī, no kurienes atveda
ļoti daudz interesantu iespaidu par Vācijas bibliotēku darbu. Iespaidos un redzētajā kolēģes
dalījās ar Daugavpils bibliotekāriem semināros.

LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja A. Pakere uzstājās ar priekšlasījumu
“Pirmskolas, skolas un bibliotēkas sadarbība lasītprieka veicināšanai” konferencē “Pirmskola,
sākumskola, lasīšana, patikšana”, kas notika 19.10.15 LNB. Par šo uzstāšanos aņemtas ļoti
pozitīvas atsauksmes.
LCB 2015. gadā organizēja 4 seminārus un 3 praktikumus. Praktikumi šogad tika
organizēti skolu bibliotekāriem darbā ar elektronisko katalogu (SKOLU ALISE).

LCB organizētie profesionālie pasākumi (2013.-2015. g.)
Bibliotēkas organizētie profesionālie
pasākumi
Konferences
Semināri/praktikumi
Kolektīva pieredzes apmaiņas
braucieni
Lietotāju aptaujas (t.sk. virtuālās)

2013
4
2
8

Skaits
2014
1
5
2
12

2015
7
1
8

Semināros, kursos un praktikumos tika aplūkotas šādas tēmas:
 lasīšanas veicināšanas pasākumi un to organizēšana bibliotēkā;
 bibliotekāra profesionālās ētikas kodekss – bibliotekāra uzvedības standarts un
ētiskās rīcības kritēriji;
 IT drošība bibliotēkās;
 21. gadsimta izaicinājumi lasītprasmes attīstībā;
 kompetenču pieejā balstīta lasītprasme: integrētā pieeja, projektu darbi, mācību
līdzekļi;
 pārskats par konferencē “Pirmskola, sākumskola, lasīšana, patikšana” redzēto un
dzirdēto;
 Vācijas ceļojuma iespaidi un atziņas par Magdeburgā redzēto un piedzīvoto;
 Latvijas prezidentūras ES Padomē plānotie rezultāti;
 mūsdienīgas komunikācijas metodes;
 noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, izglītības,
profesionālās kvalifikācijas un profesionālās pilnveides prasībām bibliotēku
darbinieku amatiem bibliotēku darba jomā;
 idejas pasākumu organizēšanā un noformēšanā;
 aktualitātes un iespējas darbā ar BIS ALISE;
 BIS ALISE (cirkulācija);
 BIS SKOLU ALISE – skolu bibliotekāriem;
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, tās organizēšana;
 Bibliotēku nedēļa “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.
Sadarbība ar citām reģiona, novadu bibliotēkām, izglītības iestādēm
LCB sadarbojas ar LR Kultūras ministriju, Latvijas Bibliotēku padomi, Latvijas Nacionālo
bibliotēku, SIA Tieto Latvia, Kultūras informācijas sistēmu centru u.c. iestādēm. Cieša sadarbība
izveidojusies ar Daugavpils pašvaldības kultūras iestādēm, Izglītības pārvaldi, Sociālo lietu
pārvaldi u.c. Veiksmīgi sadarbojamies ar Daugavpils Universitāti u.c. mācību iestādēm
Daugavpilī.
Pārskata gadā LCB veica lielu metodisko un konsultatīvo darbu ar Daugavpils skolu un
koledžu bibliotēkām, pēdējos gados strauji pieaugusi to darba aktivitāte LCB e-kataloga
veidošanā. BIS ALISE ietvaros LCB sadarbojās ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiskā centra bibliotēku un 13 Daugavpils izglītības iestāžu bibliotēkām. Pārskata gadā tika
noslēgti jauni sadarbības līgumi ar četrām Daugavpils izglītības iestādēm par skolu bibliotēku
iekļaušanu LCB elektroniskajā kopkatalogā, izmantojot BIS ALISE moduli SKOLU ALISE.
Šādi līgumi tika noslēgti ar Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”
bibliotēku, Daugavpils 11. pamatskolas bibliotēku, Daugavpils 12. vidusskolas bibliotēku, J.
Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēku.
Sevišķi aktīvi un mērķtiecīgi pie eksemplāru pievienošanas strādāja Daugavpils Valsts
ģimnāzija, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, PIKC “Daugavpils Būvniecības
tehnikums”. Jāatzīmē, ka Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” bibliotēka
EK pievienojās tikai šogad, bet, aktīvi strādājot, gadā pievienoja 65% sava krājuma. Daugavpils
Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotekāre, uzklausot LCB speciālistu rekomendācijas

un ieteikumus, strauji virzījās uz gala mērķi un mācību gada sākumā pabeidza pievienot
krājumu.
2015. gadā Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
un PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” izveidoja lasītāju datu bāzi un uzsāka darbu
Cirkulācijā. Pārējās skolas turpina samērā lēni pievienot krājuma eksemplārus, jo pietrūkst
motivācijas un laika.
Izglītības iestāžu bibliotekāru darbs BIS Skolu Alise regulāri tiek kontrolēts un pārbaudīts,
pēc nepieciešamības tiek rediģēti izveidotie jaunie autoritatīvie ieraksti un bibliogrāfiskie
ieraksti, labotas un skaidrotas kļūdas. Ņemot vērā ļoti lielo individuālo konsultāciju apjomu, ko
LCB speciālisti sniedz skolu bibliotekāriem, un, lai skolu bibliotekāri ievērotu Latvijas
Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra apstiprinātos bibliotēku standartus un
noteikumus bibliogrāfiskā apraksta veidošanā, no 2015. gada novembra LCB organizē skolu
bibliotekāriem bezmaksas praktikumus un konsultācijas kataloģizācijā mašīnlasāmā formātā
MARC 21 sistēmā ALISE un komplektēšanas procesu veikšanā (pirkumi vai sūtījumi,
eksemplāru reģistrācija, inventāra grāmata, SUG, atskaites, norakstīšana). Nodarbības notiek
divas reizes mēnesī. Tajās tiek sniegtas zināšanas par autoritatīvo un bibliogrāfisko ierakstu
veidošanu, to rediģēšanu, kā arī tiek sniegta metodiskā un praktiskā palīdzība dažādu
neskaidrību gadījumos. Konsultācijas vada Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki.
Pēc praktiskajām nodarbībām ir ļoti liela atsaucība no skolu bibliotekāru puses. Tās ir tematiski
sakārtotas:
 galvenās autoritatīvās datubāzes papildināšana, rediģēšana;
ārējās autoritatīvās datubāzes papildināšana, rediģēšana;
 galvenās autoritatīvās datubāzes pārklāšana ar Ārējās autoritatīvās datubāzes
jauninājumiem;
 jauna autoritatīvā ieraksta veidošana;
 jauna bibliogrāfiskā ieraksta veidošana;
 iepriekš izveidotā bibliogrāfiskā ieraksta labošana un papildināšana vai pārklāšana;
 jauna sūtījuma veidošana modulī Komplektēšana;
 darbs modulī Cirkulācija – jauna lasītāja datu reģistrēšana, esošo datu labošana un
papildināšana, grāmatu izsniegšana, saņemšana, lasītāja apmeklējumu pievienošana.
Nepieciešamības gadījumā galvenā bibliotekāre darbā ar skolu bibliotēkām I. Kadiķe,
turpina sazināties ar skolu bibliotekāriem dažādos veidos visā pārskata gadā:
Saziņas veids

Kopā:

Skaits
58
54
20
5
36
8
181

Sniegtā metodiskā un praktiskā palīdzība

Skaits

E-sarakste
Vizītes
Sarunas
Ziņapmaiņa
Praktiska palīdzība
Apmācības un praktiskas nodarbības

Metodiski ieteikumi grāmatu meklēšanā,
eksemplāru pievienošanā, svītrkodu piešķiršanā
un izdrukā
Kļūdu precizējumi
Jaunu bibliogrāfisko ierakstu veidošana

110
49
71

Autoritatīvā ieraksta veidošana
Jaunu plaukta indeksu noteikšana, ievietošana un
saglabāšana

71

Kopā:

313

Skola

Saziņu skaits

12

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā
centra bibliotēka
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja bibliotēka
Daugavpils 15. vidusskolas bibliotēka
Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotēka
Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka
Daugavpils 10. vidusskolas bibliotēka
Daugavpils Centra vidusskolas bibliotēka
Daugavpils Saskaņas pamatskolas bibliotēka
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās
vidusskolas bibliotēka
PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikuma”
bibliotēka
J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas
bibliotēka
Daugavpils 11. pamatskolas bibliotēka
Daugavpils 12. vidusskolas bibliotēka
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas
“Saules skola” bibliotēka

5
23
2
18
2
10
2
2
54
66
22
2
3
24

Kopā:

235

2015. gadā veiktie darba procesi BIS SKOLU ALISE
Bibliotēka
Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes
metodiskā centra
bibliotēka
Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
bibliotēka
Daugavpils 15.
vidusskolas
bibliotēka
Daugavpils Valsts
ģimnāzijas bibliotēka
Daugavpils Vienības
pamatskolas
bibliotēka
Daugavpils 10.
vidusskolas
bibliotēka
Daugavpils Centra
vidusskolas
bibliotēka
Daugavpils Saskaņas
pamatskolas
bibliotēka

Bibliotēkas kopējais
krājums (eks.)

Komplektēšana
(eks.)

Rekataloģizēts
2015. g. eks.

Rekataloģizēts
01.01.2016. (eks.)

%

8619

170

17

3995

46

26 358

1072

6657

25

14 703

248

3091

21

18 851

6715

16662

88

15 056

319

1344

9

30 925

1080

1225

3

32 836

185

192

12196

181

987

8

Daugavpils
Tirdzniecības
profesionālās
vidusskolas
bibliotēka
PIKC “Daugavpils
Būvniecības
tehnikuma”
bibliotēka
Daugavpils Dizaina
un mākslas
vidusskolas “Saules
skola” bibliotēka
Daugavpils 11.
pamatskolas
bibliotēka
Daugavpils 12.
vidusskolas
bibliotēka
J. Pilsudska
Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas
bibliotēka

3966

1901

3966

100

17 000

6987

14489

85

6127

4015

4015

65

16 751

10

10

58 461

67

67

16 165

876

876

5

Problēmas darbā ar skolu bibliotēkām SKOLU ALISE:
1. Iespieddarbu un citu dokumentu klasifikācija pēc UDK tabulām un plaukta indeksa izvēle
pievienotajiem eksemplāriem;
2. Krājuma fiziskā un saturiskā izvērtēšana, tā atbilstība lietotāju pieprasījumam;
3. Jaunu autoritatīvo ierakstu izveidošana un sasaistīšana ar Galveno autoritatīvo datu bāzi;
4. Motivācijas trūkums informācijas sagatavošanā un izguvē atbilstoši mūsdienu
tehnoloģiskajām iespējām pilnvērtīgāka mācību procesa norisei.
Latgales Centrālā bibliotēka uztur ciešu saikni ar LR Kultūras ministriju, Latvijas Bibliotēku
padomi, Latvijas Nacionālo bibliotēku, SIA Tieto Latvia, Kultūras informācijas sistēmu centru,
reģionu galvenajām bibliotēkām un visām Daugavpils kultūras iestādēm, lai veiksmīgāk risinātu
profesionālos jautājumus un organizētu bibliotēkas darbu. Īpaši bieži nākas konsultēties LNB
kompetenču attīstības centrā.
Katru pārskata gadu LCB un filiāļu darbinieki piedalās pēc iespējas visos LNB
Kompetenču centra organizētajos semināros un LNB Mācību centra piedāvātajos kursos, kā arī
visās Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta aktivitātēs, ko organizē Kultūras
informācijas sistēmu centrs. Tiek izmantots arī bibliotēkas sadarbības partneru tālākizglītības
kursu piedāvājums. LCB organizē kursus, aicinot vieslektorus, jo tas ir ekonomiski daudz
izdevīgāk – vienā reizē ir iespējams apmācīt lielāku darbinieku skaitu. Pārskata gadā Latgales
Bibliotekāru biedrība turpināja nesen atjaunoto tradīciju un šoruden organizēja kārtējo Latgales
bibliotekāru divu dienu konferenci Ludzā. Konferences gaitā tika apspriesti: dažādi aktuāli
bibliotekārā darba jautājumi, LBB aktualitātes, VKKF nosacījumi veiksmīgu projektu
sagatavošanai, tika runāts par izmaiņām bibliotēku darba reglamentējošajos dokumentos u.c.
Konferences dalībniekiem bija iespēja apskatīt Ludzas pilsētas kultūras un vēstures objektus, kā
arī iepazīties ar Ludzas galveno bibliotēku.

Latgales Centrālās bibliotēkas pārstāvji piedalījās Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB)
17. konferencē „Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas”, kas notika 13.
oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā. Konference sākās ar „Ideju tirgu”,
kur LCB arī piedāvāja savas veiksmīgākās profesionālās izstrādnes: Ziemassvētku akciju
„Adventes lasījumi”, novadpētnieciska rakstura aktivitātes, 2015. gadā iznākušo dzejas krājumu
„Daugavpils dzejā”, lasīšanas veicināšanas akciju „Skaistā vasara bibliotēkā”, kas jau vairākus
gadus tiek īstenota visās LCB filiālēs un ideju par jauno lasītāju klubiņu „Brīvdienas bez
garlaicības”, kas darbojas Bērnu bibliotēkā „Zīlīte”. Ideju tirgū bija iespēja iepazīt arī citu
bibliotēku veiksmes stāstus un konferences gaitā gūt ieskatu par pārmaiņu dinamiku Latvijas
bibliotēkās, bagātināties un saņemt vērtīgas ierosmes turpmākam darbam.

Pārskata gadā LCB darbinieki izmantoja jebkuru iespēju, lai apmeklētu saistošus un
profesionālo kapacitāti attīstošus pasākumus, seminārus un kursus.
Darbinieku
skaits

Kursu un pasākumu tēmas

2

BIS ALISE kurss Padziļinātie kursi “Datu apstrāde”, Rīga

1

BIS ALISE kurss Padziļinātie kursi “Administrācija”, Rīga

2

BIS ALISE “Jaunie MARC 21 lauki autoritatīvajos ierakstos”, Rīga

2

BIS ALISE kurss Padziļinātie kursi “Komplektēšana”, Rīga

1

ES informācijas sniedzēju forums 2x reizes Rīga

3

LBB 17. konference “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas”, Rīga

1

Konference “Pirmskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”, Rīga

1

Seminārs “Esi drošs” cert.lv, Rīga

6

Latgales bibliotēku darbinieku konference Ludzā, 2 dienas, Ludza

1

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu semināri x 2, Rīga

1

Radošā sanāksme: LBB valde, Rīga, VA KISC, Rīga

1

LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksmes x 2, Rīga, Cēsis

2

Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem, LNB, Rīga

1

Informatīvs seminārs “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2015”, Rīga

Darbinieku
skaits

Kursu un pasākumu tēmas

3

Neformālās izglītības kurss (Latviešu val. apguve 100st.), DU, Daugavpils

18

LNB mācību kurss K. Deksne “Mūsdienīgas prezentācijas prasmes”, Daugavpils

35

LNB mācību kurss M. Burima “Jaunākā literatūra pieaugušo auditorijai: Latviešu
oriģinālliteratūra”, Daugavpils

2

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Magdeburgu (Vācija) 26.10.-1.11

49

Pieredze apmaiņas brauciens uz Dobeli un Jelgavu

15

VA KISC vebināru cikls: Latvijas digitālā kultūras karte, e-pakalpojumi, hugo.lv., filmas.lv.,
diva.lv., datu bāzes

1

Latgales reģiona bibliotēku pārstāvju sanāksme, Rēzekne

1

Nacionālā kino centra filmu izlases prezentācijas pasākums, Rīga

2

Latvijas bankas pasākums “Latvijas gada monēta 2014”

1

Pavasara konference “Saule pati bērnu vada. Rainis. Aspazija. Savas debestiņas”, Rīga

2

Apaļā galda diskusija LNB, Rīga

1

2 dienu seminārs ASV centra speciālistei “TechCamp Riga”

8. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
2015. gadā veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
LCB saimnieciskās aktivitātes pārskata gadā
Pārskata gadā pēc ilggadīga pārtraukuma tika atjaunots darbs pie LCB telpu (Rīgas ielā 22a,
Daugavpilī) renovācijas. 2015. gadā pašvaldība piešķīra līdzekļus bibliotēkas 2. stāva telpu
renovācijai. (DAP Investīciju plāns 2014.-2017., sadaļas “Publisko bibliotēku infrastruktūras
uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” 143. pozīcija).
Realizējot šo projektu:
- Autoruzraudzības ietvaros tika aktualizēts 2012. gadā izstrādātais tehniskais projekts.
(izpildītājs SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”, līguma kopējā cena EUR 1600 bez PVN);
- Daugavpils pilsētas dome veica iepirkumu “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestāžu vajadzībām” Identifikācijas Nr. DPD2015/62. Iepirkuma rezultātā
tika noslēgts līgums ar SIA “BORG”, līgums kopējā cena EUR 22297.12 bez PVN);
Būvdarbi tika saskaņoti ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju, savukārt nododot objektu ekspluatācijā, tika saņemts
atzinums no Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
- Periodikas lasītavai tika pasūtītas jaunas mēbeles (izpildītājs SIA “Daiļas”, līguma kopējā
cena EUR 3833.03 bez PVN).
Tika veikts LCB 2. stāva telpu remonts un iegādāts jauns aprīkojums Periodikas lasītavai, un
vasarā Periodikas lasītava uzsāka darbu jaunajās telpās. Tagad lietotāju apkalpošanas zona ir
izvietota 2. stāvā, kas lietotājiem ir ļoti ērti.

Turpinot darbu pie LCB filiāļu infrastruktūras sakārtošanas, pārskata gadā tika izstrādāts
tehniskais projekts LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas (18. novembra iela 161, Daugavpilī) telpu
paplašināšanai un renovācijai. (DAP Investīciju plāns 2014.-2017., sadaļas “Publisko bibliotēku
infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” 145. pozīcija). Projektu
izstrādāja SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”, līguma kopējā cena EUR 3990.08 bez PVN).
Projekts paredz ne tikai renovēt Jaunbūves bibliotēkas esošās telpas ēkas 2. stāvā, bet arī
pievienot bibliotēkai telpas 1. stāvā ar kopējo platību 98 m2, tādējādi nodrošinot piekļuvi
bibliotēkai iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
Tā kā neviena LCB filiāle šobrīd nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (pat
renovētajās bibliotēkās ieejas nav pielāgotas lietotājiem ratiņos), nākotnē ir nepieciešama
kompleksa problēmas risināšana.
Šobrīd bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka, ka bibliotēkas lietotājiem ar kustību,
redzes vai citiem traucējumiem, kuri paši nevar apmeklēt bibliotēku, ir tiesības saņemt

bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves vietā. Jāatzīmē, ka, ņemot vērā finansiālo situāciju
pašvaldībā, kā arī citus kritērijus, Daugavpils pilsētas dome var veikt grozījumus Investīciju
plānā, papildinot to ar jaunām aktivitātēm vai izslēdzot esošās.
Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
Pārskata gadā nav notikusi LCB un tās filiāļu telpu paplašināšana vai pārvietošana uz citām
telpām. Šobrīd visas Daugavpils publiskās bibliotēkas aizņem telpas ēkās, kas ir pašvaldības
īpašums. Par visām telpām ir noslēgti patapinājuma līgumi, saskaņā ar kuriem bibliotēkas
apmaksā tikai komunālos izdevumus un ir atbrīvotas no nomas maksas.
Pēdējo 5 gadu laikā notika vairāku LCB filiāļu pārvietošana ēkās, kas atrodas Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldes bilancē. Tas ir saistīts ar pašvaldībai piederošo ēku lietderīgu
izmantošanu.
Šobrīd trīs LCB filiāles darbojas vienā ēkā ar izglītības iestādi:
 Kopš 2010. gada LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka darbojas J. Raiņa Daugavpils 6.
vidusskolas ēkā. 2015. gada februārī tika pieņemts pašvaldības lēmums par 6.
pirmsskolas izglītības iestādes pārcelšanu uz šo ēku. Tādējādi ēkā darbosies skola,
pirmsskolas izglītības iestāde un publiskā bibliotēka.
 Kopš 2011. gada LCB filiāle Gaismas bibliotēka darbojas Ruģeļu pirmsskolas izglītības
iestādes ēkā;
 Kopš 2013. gada LCB filiāle Piekrastes bibliotēka darbojas 16. vidusskolas ēkā.
Visām bibliotēkām ir nodrošināta atsevišķa ieeja un ir ievēroti visi nosacījumi, lai pildītu
bibliotēkas pamatfunkcijas pilnā apjomā. Savukārt skolās darbojas skolas bibliotēkas.
Iekārtas, aprīkojums
Datortehnika
LCB kā reģiona galvenās bibliotēkas uzdevums ir Daugavpils publisko bibliotēku datortīkla
uzturēšana un attīstība, tāpēc viena no galvenajām prioritātēm pārskata gadā bija turpināt
plānveidīgi nomainīt veco datortehniku, kas tika saņemta 2004.-2005. gadā projekta “Valsts
vienotā bibliotēku informācijas sistēma” ietvaros. Pārskata gadā par ASV informācijas centra
līdzekļiem tika iegādāti 3 portatīvie datori ar programmnodrošinājumu kopsummā par 2760.66
EUR. LCB tika iegādāts viens datorkomplekts 720.66 EUR vērtībā.
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums

Datortehnika
Darbinieku datori
(atjaunoti 2014. gadā)
Lasītāju datori
(atjaunoti 2014. gadā)
Lasītāju datori saņemti
BMGF/2008 projektā
ietvaros.
Krāsu multifunkcionālās
iekārtas „Samsung 2160n”
saņemti BMGF/2008
projektā ietvaros.
Melnbaltas
multifunkcionālās iekārtas
(Kyocera KM-2560) saņemti
BMGF/2008 projektā
ietvaros.
Printeri
Skeneri

Vērtējums
Datoru stāvoklis ir ļoti labs. Visi datori strādā ļoti
labi, ātri un bez kļūmēm.
Datortehnikas stāvoklis ir apmierinošs. Datori strādā
labi un ātri.
Visiem printeriem pilnīgi nolietoti papīra padeves un
drukāšanas mehānismi. Vairāki no tiem nestrādā.

Iekārtu stāvoklis ir apmierinošs.
Printeru stāvoklis ir apmierinošs.
Skeneru stāvoklis ir apmierinošs.

Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku interneta pieslēguma vērtējums
Interneta tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un interneta kvalitatīvu lietošanu nodrošina
atbilstošs datu pārraides ātrums. Laikā, kad bibliotēkas lietotāju datori ir aizņemti ar aktīvu
interneta lietošanu, bibliotēkas darbiniekiem savu pienākumu pildīšanai nepietiek datu pārraides
ātruma, kas negatīvi ietekmē lasītāju apkalpošanas procesus.
LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums

Bibliotēka

Datu
pārraides
ātrums

Latgales Centrālā bibliotēka

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Gaismas bibliotēka
Jaunbūves bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Piekrastes bibliotēka

Vērtējums

10 Mbps

Datu pārraides ātrums ir nepietiekams,
un tad, kad datorlietotāji intensīvi lieto
internetu, sākas interneta kanāla
pārslodze.

2 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
2 Mbps

Datu pārraides ātrums ir kritiski
nepietiekams! Viss strādā ļoti lēni.

Internets
2015. gadā LCB un tās filiāles vairākkārt saskārās ar neapmierinošu interneta darbību, par ko
tika ziņots kā Atbalsta centram, tā arī VA KISC. Šobrīd gandrīz visi darba procesi bibliotēkās ir
cieši saistīti ar kvalitatīvu un ātru interneta darbību, no tā atkarīga arī operatīva un pilnvērtīga
lietotāju apkalpošana. Uzskatām, ka Atbalsta centra reaģēšanai uz pieteikumiem jābūt
operatīvākai un uz klientu orientētākai.
Datu pārraides ātrums ir kritiski nepietiekams, taču Lattelecom piedāvātie izcenojumi
interneta ātruma palielināšanai ir neadekvāti augsti, līdz ar to finansiālu apsvērumu dēļ šis
jautājums netiek risināts.
Mēbeles, aprīkojums
Veicot LCB filiāļu telpu rekonstrukciju, iespēju robežās daļēji vai pilnīgi tika mainīts arī
bibliotēkas aprīkojums. Piekrastes bibliotēkā aprīkojums atjaunots pilnībā. Gaismas,
Pārdaugavas, Ceriņu un Bērnu bibliotēkās tas atjaunots daļēji. Galvenais problēmjautājums, kurš
ir jāatrisina, ir grāmatu plauktu nomaiņa LCB filiālēs un mobilu plauktu sistēmas iegāde LCB
pasīvā krājuma un depozitārija vajadzībām. Šobrīd vietas trūkuma dēļ LCB depozitārijs un
pasīvā krājuma daļa atrodas citā ēkā, 18. novembra ielā 161, kas negatīvi ietekmē lietotāju
apkalpošanu.
2016. gadā tiek plānots LCB 1. stāvā ierīkot krātuvi ar mobilu plauktu sistēmu, kas
nodrošinās LCB pasīvā krājuma daļas izvietošanu bibliotēkas telpās Vienības namā.

9. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
Pārskata gadā LCB štatu sarakstā netika veiktas izmaiņas Uzsākot 2016. gadu, LCB bija
64.15 štata vienības.
LCB un tās filiāļu darbinieku skaits

LCB
Bērnu bibliotēka
Jaunbūves bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Gaismas bibliotēka
Štatu vienību skaits
kopā:

Štata vienību
skaits
2013. gadā
39.05
6
5
2.9
4
3.75
2.75
63.45

Štata vienību
skaits
2014. gadā
39.5
6
5
2.9
4
4
2.75
64.15

Štata vienību
skaits
2015. gadā
39.5
6
5
2.9
4
4
2.75
64.15

Pārskata gadā kopējais bibliotekāro darbinieku skaits palika nemainīgs, kopā LCB un tās
filiālēs strādāja 46 bibliotekārie darbinieki, no tiem – 28 Latgales Centrālajā bibliotēkā. Vairāku
gadu laikā visaktuālākā un sāpīga problēma ir jaunu, profesionālu kadru piesaistīšana darbam
Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Jauno speciālistu ar profesionālu izglītību trūkums negatīvi
ietekmē bibliotēku profesionālo darbību. Zems atalgojums, attālums no Rīgas, jauno cilvēku
masveida izbraukšana no pilsētas diemžēl nevar konkurēt ar stabilu darbu radošā kolektīvā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 734
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 655 “Noteikumi par
minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”” ar 2015. gada 1. janvāri līdz
360 EUR tika paaugstināta minimālā mēnešalga. Plānojot budžetu 2015. gadam, tika ņemti vērā
Daugavpils pilsētas domes norādījumi par algu pieaugumu darbiniekiem. 2015. gadā algas
pieaugumu (atbilstoši algas pieauguma skalai) saņēma darbinieki ar amatalgu līdz 449 EUR.
Profesionālu kadru trūkums
Vairākus gadus būtisku risku LCB darba kapacitātei rada profesionālu kadru trūkums.
Situācija, kad Daugavpilī nav jaunu speciālistu ar augstāko bibliotekāro izglītību, jau šobrīd
negatīvi ietekmē LCB kā reģiona galvenās bibliotēkas darbu profesionālajā jomā.
LCB nevar nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu pat salīdzinājumā ar
Daugavpils novada un DU bibliotēkas speciālistu atlīdzību. Bibliotēkai ir ļoti problemātiski
piesaistīt un noturēt darbiniekus ar atbilstošu, darbam nepieciešamu kvalifikāciju un pieredzi.
Šobrīd LR Kultūras ministrijā tiek izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada
14. augusta noteikumiem Nr. 371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku
skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”. Grozījumu projekts paredz ļoti
stingras profesionālās kvalifikācijas prasības bibliotēku darbiniekiem, līdz ar to rodas nopietnas
bažas nākotnē nodrošināt likumdošanas prasībām atbilstošu darbinieku štatu Daugavpils
publiskajās bibliotēkās.

Jaunbūves
bibliotēka

Pārdaugavas
bibliotēka

Ceriņu
bibliotēka

Piekrastes
bibliotēka

Gaismas
bibliotēka

Bērnu
bibliotēka
„Zīlīte”

Bibliotekāro
darbinieku
kopskaits
No tiem ar bibliotekāro
izglītību
t.sk. ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1.līmeņa profesionālo
augstāko
jeb
koledžas
izglītību
ar augstāko izglītību (līdz
1993. gadam)
ar
profesionālo
vidējo
izglītību

Latgales
Centrālā
bibliotēka

Bibliotekāru izglītības līmenis 2015. gadā

28

4

2

3

3

2

5

11

1

2

2

2

-

1

2

1
1
1

1
8

1
1

1

1

1

Domājot par jauno darbinieku apmācību un ņemot vērā Rīgas Centrālās bibliotēkas
pieredzi, arī Daugavpils publisko bibliotēku jaunajiem darbiniekiem ar LCB vadošo speciālistu
palīdzību ir izstrādāta profesionālā pilnveides programma, tiek organizēti praktikumi, veiksmīgi
tiek izmantotas visas profesionālās pilnveides iespējas, ko dažādā veidā piedāvā LNB
Kompetenču centrs, VA KISC, taču profesionālā pilnveide var būt tikai papildinājums
augstskolā iegūtai izglītībai. Sīkāk par Darbinieku profesionālo pilnveidi un tālākizglītību sadaļā
“Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums”.

10. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Latgales Centrālās bibliotēkas budžetā ir iekļauti izdevumi, kas saistīti arī ar sešu filiāļu
darbības nodrošināšanu. Pārskata gadā iestādes darbībā nebija būtisku izmaiņu, kas varētu
ietekmēt finanšu rezultātus. LCB finanšu līdzekļu izlietojums tika veikts atbilstoši
apstiprinātajām tāmēm un izdevumu pozīcijām.
Kopumā piešķirtais finansējums nodrošināja Daugavpils publisko bibliotēku
pamatfunkciju veikšanu un veicināja atsevišķas bibliotēku aktivitātes, kas tika vērstas uz
pakalpojumu attīstību, lasītveicināšanu, personālo profesionālo pilnveidi u.c.
Pārskata gadā LCB kopējie ieņēmumi veidoja EUR 654880.
Bibliotēkas pamatbudžetu veidoja pašvaldības finansējums EUR 595442 apmērā, kā arī citi
ieņēmuma veidi: maksas pakalpojumi – EUR 24410, VKKF finansējums – EUR 750, ASV
vēstniecības Latvijā finansējums EUR 9182, citu vietējo fondu piešķīrumi – EUR 495. Pārējie
ienākumi sastādīja – EUR 24601.
Bibliotēkas kopējie izdevumi pārskata gadā veidoja EUR 642980, no tiem: atalgojums –
EUR 350812, VSAA obligātās iemaksas – EUR 93719, izdevumi krājuma komplektēšanai –
EUR 66787, preces un pakalpojumi – EUR 108624, IT pakalpojumi – EUR 3304, pārējie
izdevumi – EUR 19734.
Bibliotēkas kapitālie izdevumi kopā sastādīja EUR 15903, tai skaitā kapitālais remonts un
rekonstrukcija – EUR 9142, datortehnika – EUR 2881, nemateriāli ieguldījumi – EUR 600.
Par finanšu līdzekļiem krājuma komplektēšanai vairāk sadaļā “Krājumu komplektēšanas
un organizācijas politika”.
Par papildus piesaistītiem līdzekļiem, piedaloties dažādos projektu konkursos – sadaļā
“Projektizstrāde”.

11. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM:
PUBLICITĀTE
Pārskata gadā Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs notika dažāda veida publicitātes
pasākumi: literatūras un mākslas darbu izstādes, literāri un tematiski pasākumi dažāda vecuma
lietotājiem, vietējo un citu autoru grāmatu prezentācijas, radošas tikšanās un literāri muzikāli
pasākumi, Vispasaules Drošāka interneta dienas pasākumi, E-prasmju nedēļas pasākumi,
Bibliotēku nedēļas pasākumi, Dzejas dienu pasākumi, Karjeras nedēļas pasākumi, Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumi u.c.. Tika uzņemtas arī vispārējo un augstākās izglītības iestāžu
audzēkņu ekskursijas. Martā LCB un filiālēs pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros divas
nedēļas viesojās divas bibliotekāres no Magdeburgas pilsētas bibliotēkas (Vācija), savukārt divas
LCB bibliotekāres Magdeburgas pilsētas bibliotēku atbildes vizītē apmeklēja oktobrī.
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Sabiedrības informēšanai 2015. gadā tika izmantotas dažādas publicitātes formas:










informācijas publicēšana LCB mājaslapā www.lcb.lv (sadaļās “Jaunumi”, “Notikumu
kalendārs”, “Filiāles>>>Aktivitātes”), Daugavpils domes mājaslapā www.daugavpils.lv,
Daugavpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.kultura.daugavpils.lv; LCB mājaslapā
bērniem www.lcb.lv/berniem/;
informācijas
publicēšana
sociālajos
tīklos
www.draugiem.lv/lcb.lv/,
www.facebook.com/lcb.lv, www.twitter.com/LatgalesCB;
informācijas publicēšana LNB bibliotēku portālā www.biblioteka.lv;
informācijas publicēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā
www.izglitiba.daugavpils.lv;
publikācijas pilsētas un reģionālos laikrakstos un interneta portālos;
intervijas radio pārraidēm;
informācijas stendi LCB un filiālēs ar informāciju par aktuāliem pasākumiem, bukleti,
grāmatzīmes, afišas, ielūgumi u.c.;
intervijas un sižeti Daugavpils pašvaldības video portālā, Daugavpils televīzijā
“DAUTKOM TV” un Latgales reģionālajā televīzijā “LRT”.

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām
Tāpat kā visas Daugavpils kultūras un izglītības iestādes arī LCB un filiāles atrodas Daugavpils
pilsētas domes tiešā pakļautībā, tāpēc pilsētas dome ir LCB vistiešākais un pastāvīgais
sadarbības partneris.
2015. gadā turpinājās LCB un filiāļu sadarbība ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un
tās pakļautībā esošajām izglītības iestādēm: Daugavpils Valsts ģimnāzija, J. Pilsudska
Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”,
Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Krievu vidusskola-licejs,
Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 3. vidusskola u.c. Turpinājās arī sadarbība Daugavpils
Universitāti. Pēc interesentu pieprasījuma notika vairākas skolēnu un studentu ekskursijas
bibliotēkā, kuru laikā apmeklētāji iepazinās ar bibliotēku darbību un piedāvātajiem
pakalpojumiem. Profesionālās pilnveides ietvaros Daugavpils Universitātes mācībspēki sniedza
bibliotekāriem vairākas lekcijas par aktuāliem un profesijai būtiskiem tematiem (piemēram,
lasītprasmes attīstība, jaunākās tendences latviešu literatūrā utt.).
Pārskata gadā tika turpināta sadarbība ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.
Saskaņā ar iepriekšpanākto vienošanos par centra krājumā esošo mākslas darbu deponēšanu LCB

izstādēm februārī LCB abonementā un lasītavā notika slavenā keramiķa Pētera Martinsona
grafikas darbu izstāde (eksponāti no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra krājumiem).
Bibliotēkas sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība
Pārskata gadā turpinājās ilggadējā un ciešā sadarbība starp LCB ASV Informācijas centru un
ASV Vēstniecību Latvijā. Centram tika piešķirts kārtējais grants 14 000 ASV dolāru apmērā
centra programmu turpināšanai un centra uzturēšanai laikā no 2015. gada septembrim līdz 2016.
gada novembrim.
2015. gadā ASV Informācijas centru un Latgales Centrālo bibliotēku apmeklēja vairāki
amerikāņu vieslektori. Notika aktīva sadarbība ar Fulbraita programmas angļu valodas skolotāja
asistenti no ASV Keitu Maklellanu, kas piedalījās centra pasākumos gan Latgales Centrālajā
bibliotēkā, gan ārpus tās. Izzinošā pasākumā vidusskolēniem “American Day” Keita novadīja
vienu no konkursiem, kura ietvaros pastāstīja par ASV veiktiem izgudrojumiem, semināram
“Civic Journalism” viņa sagatavoja prezentāciju par demokrātijas jēdzienu un tās vēsturi u.c., kā
arī regulāri piedalījās centa angļu valodas apmācības pasākumos.

2015. gada martā ASV vēstniecība Rīgā sadarbībā ar LCB ASV informācijas centru
organizēja filmas “Free to Rock” izrādi Daugavpilī. Uz pasākumu ieradās abi filmas producenti
Dags Jegers un Niks Binklijs, kas atklāja pasākumu un sniedza interviju vietējo mediju
pārstāvjiem. Filmas pamatā ir stāsts par to, kā rokmūzika veicināja aukstā kara beigas Eiropā.
Maijā amerikāņu diplomāte Vanessa Akera apmeklēja centru, lai iepazītos ar tā programmām un
resursiem. Novembrī pārstāvji no sešām ASV augstākās izglītība iestādēm atbrauca uz
Daugavpili, lai piedalītos informatīvajā pasākuma „Education USA Fair 2015”.

Pārskata gadā veiksmīgi turpinājās LCB ilgstošā sadarbība ar LNB. 2015. gadā
Daugavpils publiskās bibliotēkas piedalījās LNB Bibliotēku konsultatīvā centra administrētajos
projektos: “Grāmatu starts” un “Bērnu, vecāku un jauniešu žūrija 2015”. Sīkākas ziņas par
šīm aktivitātēm nodaļā “Projektizstrāde”.
Pārskata gadā LCB mērķtiecīgi attīstīja sadarbību ar ārvalstu bibliotēkām. 2015. gada
martā Leonardo da Vinči programmas ietvaros LCB un filiālēs divas nedēļas garā vizītē viesojās
Magdeburgas pilsētas bibliotēkas (Vācija) bibliotekāres – Aleksa Drū (Alex Drew) un Mirjama
Šmita (Miriam Schmidt). Viešņas pārrunāja komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbu ar
nodaļas darbiniecēm, vēroja lietotāju apkalpošanas nodaļu darbu un pasākumus dažāda vecuma
auditorijai (literāri-tematisks pasākums pirmsskolēniem, kas veltīts Aspazijas 150 gadu jubilejai,
e-prasmju nedēļas pasākums vidusskolēniem, fotoizstādes atklāšana utt.), ar LCB bibliotekāriem

jautājumu un atbilžu sesijā apsprieda bibliotekārā darba aktualitātes Latvijā un Vācijā,
iepazīstināja ar savu bibliotēku, izmantojot tās mājaslapu (http://www.magdeburgstadtbibliothek.de/) un digitālu fotogrāfiju izlasi.

2015. gada oktobrī divas LCB bibliotekāres (LCB galvenā bibliotekāre Inga Gedžūne un
LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja Tatjana Zahare) devās nedēļu garā atbildes vizītē uz
Magdeburgas pilsētas bibliotēku. Vizītes programmā: tikšanās ar bibliotēkas vadītāju doktori
Pēniki (Frau Dr. Poenicke), iepazīšanās ar Magdeburgas centrālās bibliotēkas nodaļu un filiāļu
darbu (apjomīgas un detalizētas ekskursijas, sarunas ar bibliotekārēm, piedalīšanās pasākumos
bērnu un pieaugušo auditorijai un to novērošana), kā arī LCB darba prezentēšana Magdeburgas
pilsētas bibliotēkas kolēģiem. Atgriežoties no brauciena, tika organizēts seminārs, kurā brauciena
laikā gūtie iespaidi tika atstāstīti un atrādīti LCB un filiāļu kolēģiem, akcentējot labas prakses
piemērus, ko būtu vērts pārņemt arī Daugavpils publiskajās bibliotēkās.
Visspilgtākie iespaidi bija par Magdeburgas pilsētas bibliotēkas iespaidīgo materiāli
tehnisko bāzi. Pārsteidza milzīgi plašās telpas (gan lietotāju apkalpošanas zonās, gan darbinieku
birojos), lieliski iekārtotais un aprīkotais metodiskais kabinets un plašais krājums, lielu daļu no
kura veido ne tikai drukātie, bet arī digitālie un elektroniskie mediji dažādās valodās, kā arī galda
spēles. Jāatzīmē, ka visi šie mediju tipi tiek izsniegti lasītājiem uz mājām. Bibliotēkā ir arī plaša
seno grāmatu kolekcija ar 15. un16. gadsimta izdevumiem, kas tiek glabāta krātuvē ar klimata
kontroli, vērtīgākie iluminētie izdevumi – par atsevišķos seifos. Būtiska novadpētniecības
krājuma daļa ir vietējo laikrakstu mikrofilmas sākot ar 19.-20. gadsimta miju, kas ir skatāmas ar
īpašu tehniku vienā no lasītavām.
Iespaidīgs ir Magdeburgas pilsētas bibliotēkas piedāvāto pasākumu klāsts visu vecumu
lietotājiem. Ar apbrīnojamu regularitāti (praktiski katru nedēļu) bibliotēkā notiek literāras
tikšanās, lasījumi vai grāmatu atvēršanas svētki. Liels akcents tiek likts arī uz darbu ar bērniem.
Interesanta pieredze darbā ar bērniem ir veidot tematiskas grāmatu kopas, kas tiek ievietotas
īpaši apdrukātās audekla mugursomās un kā tādas arī izsniegtas lietotājiem uz mājām. Tematiski
šīs kopas ir veidotas tā, lai pieskaņotos meiteņu un zēnu interesēm, piemēram, “Pirāti”,
“Dzīvnieki”, “Princeses”, utt. Jāatzīmē, ka Saksijas-Anhaltes federālajā zemē tiek īstenots
Latvijas “Grāmatu startam” līdzīgs projekts “Lesenstart”, kura ietvaros trīsgadīgi bērni iepazīstas
ar bibliotēku un saņem īpaši veidotas grāmatu somiņas. Interesants krājuma elements, kas tiek
izmantots darbā ar bērniem, ir bilžu grāmatas komplektā ar diapozitīviem. Tās tiek izmantotas
lasījumos, ko dēvē par “Bilžu grāmatu kino”. Bibliotekārs lasa stāstu no grāmatas un secīgi
projicē ilustrāciju diapozitīvus uz ekrāna. Tādējādi ikviens literārā pasākuma dalībnieks var gan
klausīties stāstu, gan skatīties ilustrācijas un sekot tā norisei caur diviem kanāliem – audiālo un
vizuālo. Jāatzīst, ka šīs grāmatas ir ļoti dārgas, taču ieguldītie līdzekļi atmaksājas, jo šādi
pasākumi bibliotēkā notiek regulāri – gandrīz katru nedēļu, un interese no bērnu grupām
(klasēm) par to ir ļoti liela.

Magdeburgas pilsētas bibliotēkas bibliotekāru viesošanās LCB un LCB bibliotekāru
atbildes vizīte ļāva dibināt ciešas sadraudzības saites starp LCB un Magdeburgas pilsētas
bibliotēku. Tiek plānots, ka uzsāktā sadarbība turpināsies arī nākotnē, īstenojot kopīgus projektus
un citas iniciatīvas.
Novembra nogalē LCB viesojās Ziemeļu Ministru padomes biroja “Norden” direktors
Jans Vidbergs (Jan Widberg) un Zviedrijas Karalistes vēstniecības pārstāve Karola Tāma
(Carol Tham), kuri atklāja Zviedrijas institūta ceļojošo izstādi “Zviedru kriminālromānu ainas”.
Izstāde LCB tika organizēta Zviedrijas dienu ietvaros, kas no 24. līdz 30. novembrim norisinājās
dažādās Daugavpils kultūras iestādēs.
Pārskata gadā turpinājās LCB ciešā sadarbība ar Zarasu pilsētas municipālo bibliotēku
Lietuvā. 2015. gada rudenī LCB saņēma ielūgumu un bibliotēkas vadītāja J. Šapkova un
vietniece Dz. Stupāne devās ciemos uz Zarasiem, kur piedalījās Zarasu pilsētas municipālās
bibliotēkas jaunās ēkas atvēršanas svētkos.

Patīkami bija redzēt brīnišķīgās, plašās, jaunās telpas, kur viss patiešām moderni,
veiksmīgi un funkcionāli iekārtots, lai lietotāji justos ērti un gaidīti un bibliotekāriem būtu prieks

strādāt. Bibliotēkas atvēršanas svētki bija kupli apmeklēti, piedalījās Lietuvas kultūras dzīves
vadītāji, bibliotekāri, dzejnieki, mākslinieki un arī lasītāji. Zālē, kurā notika pasākuma ievaddaļa,
bija ļoti veiksmīgi izvietota gleznu izstāde, radās sajūta, ka atrodies lielā, skaistā ziedu pļavā.
Bibliotēkas kolektīvs saņēma daudzus radošas veiksmes vēlējumus, kam pievienojas arī LCB
kolektīvs.
Pārskata gadā turpināja darboties arī LCB sadarbības līgumi ar Vitebskas Centrālo pilsētas
bibliotēku (Baltkrievija) un Harkovas apgabala bibliotēku (Ukraina).
Informācijas resursus popularizējoši pasākumi
Izstādes
Pārskata gadā LCB (149) un filiālēs (665) tika rīkotas 814 izstādes, tai skaitā literatūras
izstādes un mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju izstādes. No kopējā izstāžu
skaita 237 bija veidotas bērniem un jauniešiem, kas ir 29% no kopējā izstāžu skaita.
Galvenais izstāžu organizēšanas mērķis bija atklāt un popularizēt esošo krājumu. Pamatā
tika rīkotas tematiskas izstādes, tematiskas cikla izstādes un jaunieguvumu izstādes. Otrs izstāžu
rīkošanas mērķis bija pabildināt bibliotēkā rīkotos pasākumus. Materiāli izstādēm tika rūpīgi
atlasīti, izstādes tika papildinātas bagātinātas ar ziediem, diskiem, skaņuplatēm u.c. veida
atribūtiku.
Pārskata gadā LCB un filiāļu rīkotās literatūras izstādes ir iedalāmas šādi:
1) nozīmīgas atceres dienas valsts vēsturē (Barikāžu aizstāvju atceres diena, Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena, LR neatkarības pasludināšanas diena, Lāčplēša diena, LR
proklamēšanas diena);
2) ievērojamu cilvēku jubilejas un atceres dienas: rakstnieki un dzejnieki (Rainis, Aspazija,
K. Barons, A. Sakse, F. Bārda, G. Repše, R. Ezera, M. Čaklais, A. Grīns, Dž. Darels, A.
Kristi, M. Tvens, E. Zolā, T. Manns, Ž. P. Sartrs, A. de Sent-Ekziperī, G. de Mopasāns,
M. Montesori, A. Čehovs, J. Brodskis, S. Jeseņins u.c.), mākslinieki un aktieri (arhitekts
G. Birkerts, gleznotājs A. Naumovs, gleznotājs J. Kazāks, mākslas zinātniece T.
Kačalova, režisors A. Hermanis, gleznotājs U. Skulme, gleznotājs A. Baušķenieks,
gleznotāja Dž. Skulme, komponists E. Dārziņs, aktrise R. Kalniņa);
3) gadskārtu ieražu un tautas tradīciju, kā arī cita rakstura izstādes: Lieldienas, Mātes diena,
Jāņi, Zinību diena, Eiropas valodu diena, Starptautiskā dzimtās valodas diena,
Valentīndiena, Ziemassvētki, Starptautiskā mežu diena, Starptautiskā muzeju diena,
pasaules vēja diena, medicīnas darbinieku diena, starptautiskā fotogrāfijas diena u.c.);
4) novadpētniecības izstādes: (kordiriģentei T. Brokai, dzejniekam Rainim, Latgales
keramiķim P. Ušpelim; daugavpilietim – aktierim Solomonam Mihoelsam,
daugavpilietim – priesterim Aleksandram Madalānam) u.c.;
5) dažādas pasākumus papildinošās izstādes: bibliotēku nedēļa, dzejas dienas, Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa, Vācijas kultūras pavasaris Daugavpilī, N. Milina ekslibru kolekcijas
izstāde, bibliotēkas lietotāju radošo darbu izstāde “Lasītāju vaļasprieki” u.c.;
6) jauno grāmatu izstādes: grāmata “Atceries Zolitūdi, M. Zālītes “Pieci pirksti”, S.
Geikinas “Daugavpils teātris”, D. Rietumas “500 visu laiku filmas”, grāmata “Piekūna
lidojums” par slaveno baletdejotāju A. Avečkinu u.c.

Pārskata gadā LCB un filiālēs notika arī virkne mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu
kolekciju izstāžu (kopā – 26). Šīs izstādes tapa sadarbības rezultātā starp LCB un Daugavpilī un
Latvijā pazīstamiem māksliniekiem (Inga Onževa, Vēsma Ušpele, Vija Stupāne, Ilze Griezāne,
Agra Ritiņa, Una Gura, Lilija Zeiļa, Jolanta Savvina), kultūras un mākslas centriem
(Daugavpils Marka Rotko mākslas cents, Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas
Daugavpils grupa, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka), fotostudijām
(Daugavpils fotoklubs “Ezerzeme-F”), skolām (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola
“Saules skola”, Daugavpils 3., 9. un 10. vidusskola, Daugavpils krievu vidusskola-licejs),
lasītājiem un citiem sadarbības partneriem. Šīs izstādes ir nozīmīgs LCB darba virziens, jo tās
ceļ bibliotēkas atpazīstamību, piesaista apmeklētājus un lasītājus un rada bibliotēkā darbiniekiem
un lietotājiem patīkamu vidi. Šo pasākumu publicitāte tika nodrošināta, izsūtot preses relīzes
pilsētas un reģiona drukātajiem medijiem un interneta ziņu portāliem, izplatot afišas un
ielūgumus, kā arī publicējot informāciju LCB mājaslapā www.lcb.lv sociālajos tīklos (facebook,
draugiem, twitter).
Viena no gada apmeklētākajām un ievērojamākajām izstādēm tapa sadarbībā ar Daugavpils
Marka Rotko mākslas centru – laikā no 20. janvāra līdz 19. februārim LCB Lasītavā bija
apskatāma Daugavpilī dzimušā ievērojamā mākslinieka un keramiķa Pētera Martinsona grafika
no Rotko centra krājumiem. Izstāde tapa kā dzimšanas dienas (28.01) veltījums nesen no dzīves
aizgājušajam novadniekam.
Pārskata gadā LCB un filiāļu apmeklētājiem tika piedāvātas 4 ceļojošas izstādes, kuru
veidošanā iesaistījās LCB sadarbības partneru tīkla pārstāvji:
– Fotoizstāde “Logs uz neredzamo/neredzīgo pasauli” (sadarbībā ar Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēku)
– Ekslibru izstāde “Grāmatu grafika” no Nikolaja Milina kolekcijas, Augusta Krisiņa
akvareļu izstāde “Augusts Kristiņš. Akvareļu meistars”, Vasīlija Gorjunova
akvareļu izstāde “Latvijas ainavas” (sadarbībā ar Starptautiskā Rērihu centra
Latvijas nodaļas Daugavpils grupu)
– Plakātu sērijas izstāde “Zviedru kriminālromānu ainas” (sadarbībā ar Ziemeļu
ministru padomes biroju Latvijā “Norden”).

Ceļojošā fotoizstāde
“Logs uz neredzamo/neredzīgo
pasauli”

Ceļojošā plakātu sērijas izstāde
“Zviedru kriminālromānu ainas”

Šīs izstādes papildināja LCB darbinieku sagatavotās tematiskās literatūras izstādes, kas
ļāva popularizēt LCB krājumu un piesaistīt lasītājus.
Turklāt 2015. gadā LCB apmeklētājiem un lietotājiem tika piedāvātas 9 profesionālu
gleznotāju, grafiķu un fotogrāfu darbu izstādes, kas bija apskatāmas ekskluzīvi LCB. Rīkojot šīs

izstādes, tika dibināti vērtīgi kontakti, paplašināts LCB partneru tīkls un likti pamati tālākai
sadarbībai, kas ļaus arī turpmāk piedāvāt kvalitatīvas mākslas darbu izstādes bibliotēkas telpās.

Fotogrāfa Jurija
Dunaiska personālizstāde
“Skats caur objektīvu”

Mākslinieces Jolantas Savvinas
personālizstāde “Valdzinājums”

Mākslinieces Vēsmas
Ušpeles
personālizstāde
“Magones”

Pārskata gadā izveidojās cieša sadarbība ar Daugavpils Universitātes studentiem, kas
piedāvāja bibliotēkas apmeklētājiem divas izstādes. Janvārī LCB Periodikas lasītavā bija
skatāma Olgas Kazakovas zīmējumu izstāde “Kaleidoskops”, kurā tika piedāvāti ar tušas
pildspalvu veidoti zīmējumi. Savukārt oktobrī apmeklētāju ievērībai tika piedāvāta jaunā
Daugavpils dzejnieka un fotogrāfa Fredarico izstāde “Fantāzijas portrets”.

Olgas Kazakovas zīmējumu izstāde
“Kaleidoskops”

Fredarico fotoizstāde
“Fantāzijas portrets”

Novembra sākumā LCB Periodikas lasītavā notika starptautiskas darba grupas veidota
izstāde “Vecas gleznas jaunās fotogrāfijās”. Tās autori – septiņi jaunieši no Vācijas un Austrijas,
kas tolaik atradās Daugavpilī Eiropas brīvprātīgo darba (European Voluntary Service)
programmas ietvaros. Projektā “Vecas gleznas jaunās fotogrāfijās” jaunieši veidoja pazīstamu
mākslas darbu mūsdienīgas foto versijas, apspēlējot pārmaiņu jēdzienu un akcentējot arī
mūsdienu sabiedrībā aktuālas problēmas. Izstādes apmeklētājiem tika piedāvātas variācijas par
mākslas darbiem, ko radījuši tādi meistari kā Karavadžo, Vermērs, Ticiāns, El Greko, van Gogs,
Sezāns, Dalī, Pikaso, Klimts, Munks u.c.

Pārskata gadā LCB notika divas Daugavpils vizuālās mākslas skolotāju darbu izstādes.
Janvārī LCB Periodikas lasītavā bija apskatāma Daugavpils 9. vidusskolas vizuālās mākslas
skolotājas Annas Mekšas grafikas darbu izstāde “Manas pilsētas melodijas un krāsas”, kurā
bija apskatāmas Daugavpils pilsētvides ainavas. Izstādes atklāšanas pasākuma laikā 9.
vidusskolas krievu valodas skolotāji (Natālija Krivenko, Anželika Baranovska, Ilona Ļaksa,
Ludmila Kolosova un Igors Štorms) organizēja radošu laboratoriju “Burvīgo skaņu, sajūtu un
krāsu mistērija”, kurā skanēja mūzika, tika lasīta dzeja un esejas. Savukārt novembrī LCB
Periodikas lasītavā bija apskatāma Daugavpils 10. vidusskolas vizuālās mākslas skolotājas
Natālijas Kudiņas gleznu izstāde “Ceļojums”, kuru papildināja viņas skolnieces Lauras
Muratovas fotogrāfijas. Izstādes eksponātos bija iemūžināti skolotājas un skolnieces iespaidi par
ceļojumiem uz Franciju, Itāliju un Turciju. Šo divu izstāžu laikā bibliotēka kļuva par vietu, kur
Daugavpils skolotāji varēja pulcēties domubiedru un atbalstītāju pulkā un demonstrēt savu
radošumu ikvienam interesentam.

Annas Mekšas grafikas izstāde
Natālijas Kudiņas gleznu
“Manas pilsētas melodijas un
izstāde “Ceļojums”
krāsas”
2015. gadā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas vizuālās mākslas skolotāju metodisko
apvienību Latgales Centrālās bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja apskatīt piecas skolēnu
radošo darbu izstādes. Tās tapa ciešā sadarbībā ar skolotājām Ievu Reitāli, Ludmilu Čirksti,
Daigu Vasiļjevu un Ingu Vasiļjevu, kas jau vairākus gadus rīko bibliotēkas telpās gan savas
personīgās, gan savu audzēkņu radošo darbu izstādes. Šīs izstādes ir pilsētnieku iemīļotas un
kupli apmeklētas (uz tām nāk bērnu ģimenes, draugi un skolasbiedri), tāpēc bibliotēkai tiek
piesaistīts plašs apmeklētāju loks.
Februārī-martā Daugavpils LCB lasītavā un abonementā bija skatāma Daugavpils Dizaina
un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņu darbu izstāde “Dažādā Daugavpils”. Tajā
bija apskatāmi skolas ikgadējā plenēra darbi, kas tapa, iedvesmojoties no pilsētas arhitektoniskās
daudzveidības. Izstāde bija piesaistīta pilsētas 740 gadu jubilejas svinībām un izraisīja lielu
apmeklētāju interesi.
Savukārt LCB Periodikas lasītavā martā bija apskatāma Daugavpils 9. vidusskolas franču
valodas skolotājas Ludmilas Čirkstes skolēnu radošo darbu izstāde, kas veltīta Francijai un tās
kultūrai un piesaistīta Frankofonijas dienai (20. marts). Izstādes atklāšanas pasākumā skolotāja
un viņas audzēkņi sniedza nelielu koncertu, izpildot dziesmas franču valodā. Skolēnu radošo
darbu izstādi papildināja LCB Periodikas lasītavas sagatavotā Francijas tematikai veltītā
periodikas izstāde.
Aprīlī LCB Periodikas lasītavā bija apskatāma Daugavpils 3. vidusskolas 1.-10. klašu
skolēnu radošo darbu izstāde “Skaistuma svētki”. Ekspozīciju veidoja darbi par dažādām
tēmām, veidoti, izmantojot plašu vizuālās mākslas materiālu un tehniku klāstu, mācību stundās,
pulciņos un skolēnu brīvajā laikā vizuālās mākslas skolotājas Daigas Vasiļjevas vadībā. Izstāde
bija piesaistīta vizuālās mākslas festivālam “Mākslas dienas”, kas Daugavpilī ritēja no 1. aprīļa
līdz 16. maijam.
LCB Lasītavas telpās aprīlī bija paskatāma Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5.-9. klašu
skolēnu atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes dalībnieku darbu izstāde “Paliktņi”.
Ekspozīciju veidoja dažādās tekstildarba tehnikās veidoti dažādu formu un krāsu paliktņi – adīti,

tamborēti, šūti un izšūti, filcēti, batikoti utt. Atklāšanas pasākumā tika suminātas olimpiādes
dalībnieces un godalgoto vietu ieguvējas, atzinība izskanēja arī meiteņu skolotājām.
Maijā LCB Periodikas lasītavā bija apskatāma Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja
skolēnu zīmējumu izstādes “Laimes zeme”. Ekspozīciju veidoja sākumskolas un pamatskolas
skolēnu darbi, kas ir tapuši vizuālās mākslas stundās skolotājas Ingas Vasiļjevas vadībā.

Izstāde “Laimes zeme”

Frankofonijas dienai
veltītā izstāde

Izstāde “Dažādā Daugavpils”

Izstāde “Paliktņi”
Izstāde “Skaistuma svētki”
Decembrī bibliotēkā tika aizvadītas arī divas lasītāju radošo darbu izstādes. Periodikas
lasītavā bija apskatāma Valentīnas Kucinas krustdūriena tehnikā darinātu glezniņu izstāde,
savukārt Lasītavā apmeklētājus priecēja jau par tradīciju kļuvusī izstāde “Lasītāju vaļasprieki”.
Tā tika rīkota jau sesto reizi un šogad bija veltīta Ziemassvētkiem. Apmeklētājiem tika piedāvāti
dažādās tehnikās darināti dekori, ar ko uzburt svētku noskaņu, kā arī darinājumi, ko iespējams
izmantot par jaukām svētku dāvanām. Izstādes atklāšanas laikā floristikas un dizaina studijas
“Innel” vadītāja Inna Pahomova pastāstīja par telpu un dāvanu noformēšanu, kā arī sniedza
profesionālus ieteikumus dekorēšanā. Kā ierasts, lasītāju rokdarbu izstādi papildināja
bibliotekāru sagatavotā literatūras izstāde, kur ikviens interesents varēja smelties jaunas idejas
topošiem darbiem.

Izstāde “Lasītāju vaļasprieki”

Lasīšanas veicināšanas pasākumi
Pārskata gadā LCB un filiālēs tika rīkoti 709 pasākumi, tai skaitā 615 bērniem un jauniešiem, kas
ir 87% no kopējā pasākumu skaita. Starp šiem pasākumiem bija grāmatu prezentācijas, tikšanās
ar autoriem, literāri muzikāli pasākumi, tematiski pasākumi u.c.
Grāmatu prezentācijas
Ieskandinot Daugavpils 740. gadadienu, par tradīciju kļuvušās grāmatu prezentācijas, literāri
muzikāli vakari un radošās tikšanās ar novadniekiem Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
aizritēja pilsētas jubilejas zīmē. Pārskata gadā LCB un filiālēs notika 4 grāmatu prezentācijas.

Jūnija sākumā pilsētas svētku ietvaros LCB Lasītavā notika Ilonas Jahimovičas un Iļjas
Dimenšteina monogrāfijas “Tēlnieks Igors Vasiļjevs. Lielā kalibra sirds” prezentācija.
Monogrāfija ir veltīta tēlniekam Igoram Vasiļjevam, kas uzskatāms par vienu no XX gs. II puses
spilgtākajam Latvijas tēlniekiem. Igors Vasiļjevs ir plaši pazīstams arī ārpus Latvijas robežām,
viņa darbi atrodas Maskavas Tretjakova galerijas kolekcijā, Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzejā. Mākslinieka darbi grezno Rīgas Doma
baznīcu, Sv. Pētera un Anglikāņu baznīcas, kā arī daudzas citas sabiedriskās vietas.

Oktobra izskaņā LCB Lasītavā notika Faluņ Dafa prakses Meistara Li Hundži grāmatas
“Džuaņ Faluņ” prezentācija. Grāmata kļuvusi par lielisku ceļvedi vairāk nekā 100 miljoniem
cilvēku visā pasaulē, kas sekojot Visuma pamatīpašībai “Īstenība Labestība Pacietība”, vēlas
pilnveidot savu iekšējo pasauli, rast līdzsvaru ikdienas dzīves mutulī, vai vienkārši kļūt par
labiem cilvēkiem. Pasākumā Faluņ Dafa praktizētāji arī iepazīstināja ar Faluņgun vingrojumiem
un to ietekmi uz cilvēka organismu, kā arī parādīja Faluņgun vingrojumu kustības, kuras
apmeklētāji labprāt atkārtoja.

Pārskata gadā LCB un filiālēs notika arī vietējo Daugavpils autoru izdevumu prezentācijas.
Sīkāk par šiem pasākumiem – sadaļā “Novadpētniecība”.
Literāri muzikāli pasākumi
Decembra sākumā LCB notika tikšanās ar Krāslavas Svētā Ludviķa katoļu draudzes vikāru
Rodionu Doļu. Priesteris stāstīja par savām mīļākajām grāmatām, dziedāja un spēlēja kokli.
Pasākuma apmeklētāji varēja iesaistīties diskusijā par grāmatām, kas iedvesmo, izglīto un
spēcina.
Par citiem literāri muzikāliem pasākumiem, kuros piedalījās Daugavpils novadnieki
(vietējie mūziķi un dzejnieki), sadaļā “Novadpētniecība”.

Īpaši pasākumi
“Kas zina, ko grib-spēj, ko grib”, ir teicis dzejnieks J. Rainis. 2015. gads Latvijas kultūrtelpā
aizritēja Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas zīmē. 16. martā tika svinēta Aspazijas
dzimšanas diena, bet 11. septembrī J. Raiņa jubileja. Daudzas kultūras un izglītības iestādes visā
Latvijā rīkoja dižajam literātu pārim veltītus pasākumus, kuru nolūks bija akcentēt Raiņa un
Aspazijas daiļrades nozīmi un tajā iekodēto vērtību aktualitāti 21. gadsimta sabiedrībā. Arī
Latgales Centrālā bibliotēka iekļāvās šajā kustībā, piedāvājot daugavpiliešu ģimenēm piedalīties
latvju tautas dižgariem veltītajā publiskās runas konkursā “Saules apspīdētie – Raiņa un
Aspazijas iedvesmotie”. Konkurss tika īstenots divos ciklos:
 Pirmais cikls “Veltījums Aspazijai” 2015. gada martā;
 Otrais cikls “Veltījums Rainim” 2015. gada maijā.
Dalībnieki varēja izvēlēties piedalīties vienā vai abos ciklos. Konkursā piedalījās 13
ģimenes – 65 dalībnieki. Konkurss piesaistīja daudz interesentu un atbalstītāju, deva daudz
pozitīvu emociju, informācijas un, protams, lielu stimulu šādu pasākumu organizēšanai arī
turpmāk.

Novembra izskaņā LCB pirmo reizi notika Dzejas slams, kas pēdējos gados kļūst arvien
populārs dzejas mīļotāju vidū. Dzejas slams ir dzejnieku sacensība, kur viņi izpilda savus
oriģināldarbus auditorijas priekšā, un skatītāju balsojumā tiek noteikts šīs sacensības
uzvarētājs. Katram dalībniekam tiek dotas 3 minūtes, kuru laikā var skaitīt neierobežotu skaitu
dzejoļu.

Šoreiz Dzejas slamā piedalījās seši jauni dzejnieki, kurus vērtēja kompetenta žūrija:
dzejnieki Aleksejs Guziks, Faina Osina un Daugavpils teātra aktieris Mihails Abramovs.
Pasākums bija kupli apmeklēts, kas liecina par jauno cilvēku interesi par mūsdienu dzeju. Dzejas
slamu rīkoja bezpeļņas organizācija „D’SAINT” sadarbībā ar skaņu ierakstu studiju “Sound
Way” un Daugavpils pilsētas domes un Jaunatnes departamenta atbalstu.
Savukārt decembrī LCB un filiālēs jau otro gadu pēc kārtas notika Ziemassvētku
labdarības akcija “Adventes lasījumi”. Laikā no 7. līdz 22. decembrim Daugavpils publisko
bibliotēku darbinieki devās pie saviem lasītājiem, kas dažādu iemeslu pēc nevar atnākt uz
bibliotēku, un lasīja tiem priekšā grāmatas par labestību, ticību, cerību un mīlestību. LCB
lasītavas darbinieces apmeklēja Daugavpils pilsētas domes Bērnunamu-patversmi “Priedīte”.
Strādājot ar 18 cilvēku grupu, tika izmantota krāsojamā grāmata «Город, где все свои». Tika
kopīgi lasīta un izkrāsota sadaļa “Daugavpils svētkos”. Turklāt tika lasīts Nikolaja Nosova stāsts
“Fantazētāji”. Bērni tika arī apdāvināti ar konfektēm, flomāsteriem un suvenīriem.
Katra no sešām LCB filiālēm arī rīkoja Adventes lasījumus. Bibliotekāres apmeklēja
Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes (PII): 3. PII, 5. PII, 7. PII, 8. PII, 15. PII, 18. PII, 26.
PII, 30. PII, 32. PII, 4. speciālā PII, 9. speciālā PII, kā arī pamatizglītības un vidējās izglītības
iestādes: Daugavpils 1. speciālā pamatskola, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas
attīstības centru, Daugavpils 12. vidusskolu. Tāpat tika apmeklēts arī Daugavpils pilsētas domes
Bērnunams-patversme “Priedīte”.
LCB filiāļu darbinieču vizīšu laikā augšminētajās iestādēs tika lasītas šādas grāmatas: M.
Stārastes pasakas “Mazā Eglīte” un “Ziemas pasaka”, O. Vailda pasaka “Zvaigznes bērns”, U.
Ausekļa dzejoļu krājums “Ja nebūtu Ziemassvētku, kas tos izdomātu”, M. V. Purviņas grāmata
“Pēdiņas sniegā”, A. Štefensmeijra grāmata “Līzelote sniegā”, T. Robereštsa grāmata “Vilks,
kurš izvēlās no grāmatas”, M. Kunnasa grāmata “12 dāvanas Ziemassvētku vecītim”, D.
Mellinga grāmata “Kur ņemt vienu apkampienu”, N. Koti grāmata «Вежливые звери», O.
Korņejeva grāmatas «Ладушки», «Любопытный бельчонок», «Сказки от капризов», E.
Švarca grāmata «Два брата», V. Stepanova grāmata «Новогодние игрушки».
Kā redzams, šogad LCB pirmssvētku akcijā “Adventes lasījumi” akcents tika likts uz to,
lai dāvātu grāmatu lasīšanas prieku tiem, kuru iespējas apmeklēt bibliotēku ierobežo vecums,
veselības stāvoklis vai sociālie apstākļi. Tādējādi Adventes lasījumi ir uzskatāmi par vienu no
darba formām, ko bibliotēka izmanto darbā ar sociāli mazaizsargāto un riska grupu lietotājiem.
Citi lasīšanas veicināšanas pasākumi LCB un filiālēs
Jau ceturto gadu pēc kārtas 2015. gada vasaras brīvlaika mēnešos (jūnijā, jūlijā un augustā) LCB
un tās sešās filiālēs ritēja Lasīšanas veicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”.
Programmas moto ir nemainīgs – “Atnāc pats un aicini līdzi draugu!”. Programma tiek īstenota
ar mērķi sniegt iespēju bērniem un jauniešiem interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku
pilsētas bibliotēkās draugu un domubiedru pulkā. Saskaņā ar programmas koncepciju LCB
filiāles katru ceturtdienu piedāvā tematiskus pasākumus divu stundu garumā (no 11.00 līdz
13.00). Par katra pasākuma apmeklējumu programmas dalībnieks saņems krāsainas uzlīmes.
Vasaras beigās tiks noskaidroti aktīvākie dalībnieki, kuri programmas noslēguma pasākumā
augusta pēdējā nedēļā iegūst balvas.

Kopumā trīs mēnešu laikā lasīšanas veicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā”
ietvaros sešās LCB filiālēs tika novadīti 72 pasākumi bērniem un jauniešiem, izmantojot tādas
darba organizācijas formas kā tematisks pasākums, interešu darbnīca, radoša darbnīca,
intelektuāla spēle, ideju laboratorija, bibliotekāra stunda, izzinoša stunda, literāra stunda, dzejas
stunda, prāta mīklu turnīrs, mazo mākslinieku nodarbība, literārs ceļojums, bilžu mīklu likšanas
sacensības u.c. Pasākumos tika skartas tādas tēmas kā grāmatas, bērnu dzeja, pasakas, lietu
pasaule, mana pilsēta, mana ģimene, māksla, ceļošana, veselība, dzīvnieki, skaitļi un cipari,
rotaļlietas, daba, šokolāde, ziedi un daudzas citas. Kopumā lasīšanas veicināšanas programmā
“Skaistā vasara bibliotēkā” LCB filiālēs iesaistījās 261 dalībnieks.
Turklāt programmas ietvaros LCB un filiāles piedāvāja tematiskus pasākumus arī bērnu
vasaras nometņu grupām. Šī iespēja tika aktīvi izmantota – pasākumus apmeklēja 609 bērni un
jaunieši. Savukārt Latgales Centrālajā bibliotēkā tieši šai mērķauditorijai notika pasākums
“Manas rotaļlietas”. Tā dalībniekiem bija iespēja uzzināt par rotaļlietu vēsturi, iepazīties ar
dažādu gadu rotaļlietām un populāru grāmatu varoņiem, kas pārtapuši par rotaļlietām, kā arī
piedalīties radošās aktivitātēs un aplūkot tematisku literatūras izstādi. Trīs mēnešu laikā
pasākums “Manas rotaļlietas” notika 23 reizes, un kopumā to apmeklēja 457 bērnu vasaras
nometņu dalībnieki.

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, jāatzīst, ka lasīšanas veicināšanas akcijas “Skaistā
vasara bibliotēkā” pasākumu popularitāte nesamazinās. Bērni labprāt pavada laiku bibliotēkā,
kur brīvā gaisotnē iegūst jaunas zināšanas un prasmes, komunicē ar vienaudžiem un atpūšas.
Tādēļ programma noteikti tiks turpināta arī nākamgad.
LCB nodaļas un filiāles aktīvi iesaistās Latvijas un starptautiskā mēroga akcijās:
Vispasaules Drošāka interneta diena
No 9. līdz 15. februārim LCB un visās sešās filiālēs tika novadīta LCB Automatizācijas nodaļas
darbinieku sagatavotā bibliotekārā stunda “Kopā par drošību sociālajos tīklos!” Daugavpils

vispārizglītojošo skolu 5.-9. klašu audzēkņiem. Noskatoties prezentāciju, pasākuma dalībnieki
uzzināja, kas jāņem vērā, izvietojot par sevi informāciju tādos sociālajos tīklos kā facebook.com,
draugiem.lv, vkontakte un odnoklassniki; kā izveidot drošu paroli un aizsargāt savu profilu no
ļaundaru uzbrukumiem. Skolēni aktīvi uzdeva jautājumus un apsprieda reālus gadījumus no
sociālo tīklu lietošanas pieredzes. Turklāt Bērnu bibliotēkā Zīlīte notika arī divi citi Vispasaules
Drošāka interneta dienai veltīti pasākumi – bibliotekārā stunda “Atklāsim digitālo pasauli
kopā… un droši!” 2.-4. klašu skolēniem un tematisks pasākums ģimenēm ar pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem “Kopā ar Čatiņu drošāk!”. Savukārt Piekrastes bibliotēkas
bibliotekāres sarūpēja 5.-7. klašu skolēniem virtuālu ekskursiju “Drošs internets”. Kopumā
LCB un filiālēs Drošāka Interneta dienas pasākumos piedalījās 397 dalībnieki.

Ēnu diena
11. februārī Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs norisinājās Latvijā populārā karjeras
izglītības akcija „Ēnu diena”. Daugavpils publiskajās bibliotēkās ēnas viesojās jau otro gadu pēc
kārtas. Šogad Ēnu dienas ietvaros Daugavpils publiskās bibliotēkas uzņēma četrus ēnotājus.
Vienas dienas laikā skolēni uzzināja, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt bibliotekāram, kā
arī kādi ikdienas pienākumi jāveic bibliogrāfam un filiālbibliotēkas vadītājam. Iegūtās zināšanas
būs noderīgas mācībās, kā arī palīdzēs nākotnes profesijas izvēlē. Saņemtās atsauksmes liecina,
ka ēnotājiem visvairāk patika darbs lietotāju apkalpošanā, izsniedzot un saņemot grāmatas,
kārtojot saņemtās grāmatas plauktos. Ēnu dienas dalībnieki atzīmēja, ka bibliotekārs ir
kompetents un profesionālis ar augstu atbildības sajūtu, izcilu atmiņu un emocionālo inteliģenci,
pacietīgs, laipns un pretimnākošs. Ēnotāji atzina, ka bibliotekāra darbs ir saistošs, taču arī
sarežģīts kā fiziski, tā emocionāli. Taču vairākas “ēnas” norādīja, ka neizslēdz iespēju nākotnē
izvēlēties bibliotekāra profesiju.

Monētu dienas
No 3. līdz 24. martam LCB ritēa Monētu dienas. LCB lasītavā tika izvietota balsošanas urna un
biļeteni un ikviens interesents varēja atdot savu balsi par Gada monētu – skaistāko un
mākslinieciski interesantāko Latvijas Bankas klajā laisto 2014. gada kolekcijas monētu. Turklāt
LCB un filiālēs ikvienam datorlietotājam bija iespējams piedalīties tiešsaistes erudīcijas spēlē
„Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes” interneta datu bāzē letonika.lv (spēli veidoja
Latvijas Banka sadarbībā ar sabiedrību Tilde un Kultūras informācijas sistēmu centru).

E-prasmju nedēļa
No 23. līdz 27. martam Latvijā jau sesto reizi ritēja E-prasmju nedēļa. LCB un filiālēs tika rīkoti
pasākumi dažādām lietotāju grupām. Senioriem tika rīkota praktiska nodarbība “Planšetdators
– tas ir vienkārši”, kuras laikā vecāka gadagājuma bibliotēkas lietotāji mācījās lietot šo
portatīvās elektroniskās ierīces tipu – strādāt ar failiem un mapēm, lasīt e-grāmatas, klausīties
mūziku, spēlēt spēles, meklēt informāciju internetā un lietot sociālos tīklus. Savukārt 9.-12.
klašu skolēni tika aicināti piedalīties konkursā “IKT manā nākotnes profesijā”. Dalībnieku
uzdevums bija izveidot 3-4 minūtes garu videofilmu “Viena darba diena manā nākotnes
profesijā”, atklājot, kā IKT tiks izmantotas viņu nākotnes darbavietā profesionālo uzdevumu
veikšanai. Savus darbus konkursa dalībnieki prezentēja žūrijas komisijai konkursa noslēguma
pasākumā. Tika vērtēts gan filmas saturs un forma, gan dalībnieku spēja atbildēt uz žūrijas
jautājumiem. Visi konkursa dalībnieki saņēma piemiņas veltes, bet laureāti – godalgas un
lielākas balvas. 7.-9. klašu skolēniem tika piedāvāta bibliotekārā stunda “Informācijas
tehnoloģijas Latgales Centrālajā bibliotēkā”, kuras laikā dalībnieki uzzināja bibliotēkā
pieejamajiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem, mācījās lietot bibliotēkas elektroniskā
kataloga mobilo versiju – meklēt vajadzīgos izdevumus, iestāties rindā uz populārākajiem
iespieddarbiem un pagarināt lietošanā paņemto grāmatu nodošanas termiņus. Bibliotekārā stunda
tika novadīta visās sešās LCB filiālēs. Turklāt Piekrastes bibliotēka notika arī bibliotekārā stunda
6. klašu skolēniem “E-grāmatu pasaulē”, kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar planšetdatora
iespējām, populārākajām e-grāmatu lasīšanas programmām, kā arī Latgales Centrālās bibliotēkas
e-grāmatu kolekciju. Lai praktiski iemācītos e-grāmatu izmantošanu, pusaudžiem tika piedāvāti
dažādi uzdevumi. Savukārt Ceriņu bibliotēkas darbinieces papildināja E-prasmju nedēļas
pasākumu klāstu ar mācību darbnīcu “Bibliotēka bērna acīm”, kuras laikā bērnu nodaļas
lietotāji mācījās veidot PowerPoint prezentāciju, izmantojot tekstu, fotogrāfijas un muzikālo
pavadījumu. Kopumā LCB un filiālēs E-prasmju nedēļas pasākumos piedalījās 229 cilvēki.

Bibliotēku nedēļa
Ikgadējās Bibliotēku nedēļas pasākumi LCB un filiālēs ritēja no 20. līdz 26. aprīlim. Sekojot
vadmotīvam “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” tika piedāvāta plaša pasākumu programma dažāda
vecuma un interešu grupām. LCB notika šādi pasākumi:
 Fotoizstāžu “Logs uz neredzamo/neredzīgo pasauli” un “Latgales bibliotekārs –
radošuma avots” atklāšana (visiem interesentiem);
 Interaktīvs pasākums vidusskolēniem “Bibliotēka – mans kompass informācijas pasaulē”
– ieskats LCB vēsturē un bibliotēkas piedāvājums mūsdienās, akcentējot pieejamos
elektroniskos resursus un to izmantošanas iespējas mācībās un pētnieciskajā darbā;
 Grāmatu apskats “Raiņa un Aspazijas dzīve un daiļrade – zināmais un nezināmais”
(visiem interesentiem)
 Interaktīvs pasākums “No vissenākās grāmatas līdz e grāmatai” (1.-6. klašu skolēniem,
novadīts trīs reizes)

Arī LCB filiāles Bibliotēku nedēļas ietvaros lietotājiem tika piedāvāta virkne interesantu
pasākumu.
Norises vieta
Bērnu bibliotēka
„Zīlīte”

Pasākuma veids un nosaukums

Mērķauditorija

Bibliotekārā stunda “Bibliotēka vakar, šodien,
rīt…”

Sākumskolas, pamatskolas
skolēni

Bibliotekārā stunda “Grāmatas ceļojums laikā”

Sākumskolas, pamatskolas
skolēni

Pasākuma veids un nosaukums

Mērķauditorija

Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

1.–2. klašu skolēni

Bibliotekārā stunda “Mazuļi bibliotēkā”

Pirmsskolas vecuma bērni

Vienas grāmatas izstāde “Terra Mariana – unikāls
izdevums Jaunbūves bibliotēkā”

Visi interesenti

Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo
GRĀMATAS”

1.–2. klašu skolēni

Literārā pēcpusdiena “Gājēji uz Mēnessdārzu”

Lasītāji-seniori

Gaismas bibliotēka

Literārā stunda “Katram lasītājam ir sava grāmata,
un katrai grāmatai – savs laiks”

Pirmsskolas vecuma bērni

Ceriņu bibliotēka

Novadpētniecības stunda “Mēs esam daugavpilieši”

Sākumskolas skolēni

Literārais vakars “Sirds kopā ar Raini un
Aspaziju”

Jaunieši un pieaugušie

Novadpētniecības materiālu izstāde
“Pārdaugavas bibliotēka toreiz un tagad”

Visi interesenti

Skaļā lasīšana “Kur ņemt vienu apkampienu?”
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Visās LCB filiālēs

Pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem tiek rīkotas bibliotekārās un
novadpētniecības stundas un radošas darbnīcas, kuru laikā bērni iepazinās ar bibliotēku, tās
vēsturi un lietošanas noteikumiem, piedāvātajiem pakalpojumiem un plašo grāmatu klāstu.
Pieaugušajiem lasītājiem tika piedāvāti literāri vakari un pēcpusdienas, kuru laikā lasītāji tika
iepazīstināti ar krājuma jaunumiem un pieprasītāko literatūru, skanēja dzejas lasījumi un lasītāju
atsauksmes par izlasīto. Turklāt Bibliotēku nedēļas izskaņā visās LCB filiālēs tika uzsākts
lasīšanas veicināšanas projekts “Grāmatu starts”, kura laikā trīsgadīgi bērni guva pirmo iespēju
iepazīties ar bibliotēku (sīkāk par “Grāmatu startu” sadaļā “Projektizstrāde”).

Vācu kultūras pavasaris
LCB jau trešo reizi turpināja sadarbību ar DU vācu katedras pasniedzējiem “Vācu kultūras
pavasara” ietvaros. Pārskata gadā “Vācu kultūras pavasaris” notika no 13. līdz 30. aprīlim.
Bibliotēkas apmeklētajiem tika veidotas trīs literatūras izstādes, piedāvājot literatūru no
abonementa, lasītavas un depozitārija krājumiem par dažādām tēmām:
 “Vācu glezniecība” (lasītavā). Izstāde piedāvāja plašu grāmatu klāstu par iepriekšējo
gadsimtu vācu glezniecību un gleznotājiem, kā arī par mūsdienu māksliniekiem un
tendencēm Vācijas mākslas telpā.
 “Vācbaltiešu ieguldījums latviešu literatūrā un kultūrā” (abonementā). Izstādē
apskatāmie izdevumi iepazīstināja vācbaltiešu devumu latviešu valodniecības,
literatūrzinātnes un mākslas nozares attīstībā.
 “Senās grāmatas vācu valodā” (periodikas lasītavā). Izstādē varēs iepazīties ar 19.
gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma Brokgauza un Meijera vārdnīcām, 1772. gadā
izdoto Livonijas lauksaimniecības rokasgrāmatu un citām senām grāmatām.
Līdztekus visiem bibliotēkas lietotājiem izstādes organizēti apmeklēja un detalizēti izpētīja
divas grupas – Daugavpils Universitātes studenti ar pasniedzējiem un Daugavpils Valsts
ģimnāzijas skolotāji ar skolēniem un trīs brīvprātīgajiem no Vācijas. Bibliotekāri pastāstīja par
izstādītajām grāmatām. Notika arī grupu ekskursija pa bibliotēku.
Ģimenes diena
Pārskata gada pavasarī piecās LCB filiālēs tika atzīmēta ģimenes diena, rīkojot pasākumus
lasītāju ģimenēm ar bērniem – ģimenes gaidīja konkursi, viktorīnas, dzejas lasījumi un dziesmas.
Piemēram, Gaismas bibliotēka bija sarūpējusi ģimenēm muzikālu tikšanos ar Daugavpils
dziesminieci Jeļenu Vitkeviču. Savukārt Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika pirmsskolas vecuma
lasītāju ģimeņu tikšanās ar vairākiem populāriem Daugavpils autoriem, kas lasīja savu daiļdarbu
fragmentus par māmiņu un tēti, vecmāmiņu un vectētiņu, draudzību un rūpēm par tuvāko.
Dzejoļus lasīja gan pasākuma dalībnieki (pirmsskolēni), gan paši autori – Jevgeņijs Golubevs,
Staņislavs Volodjko, Lidija Vasaraudze, Stepanida Miloševiča un Regīna Usačova. Kopumā
piecās LCB filiālēs Ģimenes dienas pasākumus apmeklēja 129 dalībnieki.

Dzejas dienas
Ikgadējo Dzejas dienu ietvaros LCB un filiālēs notika virkne interesantu pasākumu dažādām
vecuma grupām. Kopumā tajos piedalījās 808 dalībnieki.
LCB lasītavā pasākumā „Literātu dāvana Daugavpils pilsētai 740 gadu jubilejā” tika
prezentētas Daugavpils literātu grāmatas, kuru izdošanu 2015. gadā atbalstīja Daugavpils pilsētas
dome. Pasākumā piedalījās vietējie dzejnieki Jevgeņijs Golubevs, Lidija Vasaraudze, Staņislavs
Volodjko, Josifs Ročko un citi Daugavpils literāti un apvienības. Otrs centrālais Dzejas dienu
pasākums bija LCB veidotā un ar pilsētas domes atbalstu izdotā trīsvalodīgā dzejas krājuma
“Daugavpils dzejā” prezentācija. Krājums tapa piecus gadus ilguša darba rezultātā, LCB
bibliotekārēm apkopojot dažādos izdevumos (presē, kopkrājumos u.c.) atrodamo dzeju par
Daugavpili latviešu, krievu un latgaļu valodā. Krājuma prezentācijas pasākumā tika godināti tajā
publicēto dzejoļu autori un novērtēts krājuma veidotāju komandas darbs. Jāpiebilst, ka par darbu
pie šī unikālā izdevuma krājuma veidotāju komanda LCB direktores vietnieces Dzidras Stupānes
vadībā saņēma Daugavpils pilsētas domes Goda rakstu (sīkāk – sadaļā “Novadpētniecība”).

LCB filiāles piedāvāja literāri tematiskus pasākumus pirmsskolēniem un visa vecuma
skolēnu grupām. Lielākā daļa no tām bija veltītas Raiņa 150. gadskārtas svinībām – iepazīstināja
lasītājus ar dzejnieka mūža gājumu un popularizēja viņa daiļradi, izmantojot interaktīvas
prezentācijas, leļļu teātra uzvedumus, dzejas skandēšanu un citas radošas aktivitātes. Atsevišķi
pasākumi bija veltīti arī vietējo dzejnieku daiļradei. Turklāt bērniem un jauniešiem tika piedāvāts
ieskats jaunākajos Latvijā iznākušajos dzejas krājumos un sniegta iespēja diskutēt par mūsdienu
dzejas īpatnībām.

Karjeras nedēļa
No 13. līdz 16. oktobrim LCB un visās sešās filiālēs tika rīkota ikgadējā Karjeras nedēļa.
Bērniem un jauniešiem tika piedāvāts interaktīvs pasākums “Atver bibliotēkas durvis”. Tā
ietvaros Daugavpils vispārizglītojošo skolu audzēkņu grupas iepazinās ar Daugavpils publisko
bibliotēku vēsturi un bibliotekāra profesijas īpatnībām mūsdienās, kā arī uzzināja, kur Latvijā ir
iespējams apgūt bibliotekāra profesiju. Notika arī ekskursijas pa bibliotēku ar iespēju vērot
bibliotekāru darbā, uzdot jautājumus un arī pašiem veikt nelielus bibliotekāra darba uzdevumus.
Tieši pasākuma praktiskā daļa visvairāk aizrāva jauniešus. Turklāt LCB filiālē Pārdaugavas
bibliotēkā noritēja arī pasākums “Izglītības durvis manai nākotnei”. Pasākuma ietvaros
bibliotēkā viesojās Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu centra vadītāja M. KravalePauliņa, kas iesaistīja jauniešus interaktīvās aktivitātēs un saistoši stāstīja par Latvijā
aktuālākajām profesijām šodien un nākotnē, studiju iespējām ārvalstīs un Latvijā, pieejamajām
budžeta vietām utt.
Kopumā LCB un filiālēs Karjeras nedēļas pasākumus apmeklēja 520 dalībnieki.

Tautasdziesmu nedēļa
Oktobrī plaši tika atzīmēta folklorista Krišjāņa Barona 180 gadu jubileju, tāpēc LCB un filiālēs
norisinājās Tautasdziesmu nedēļas pasākumi, kurus apmeklēja pirmsskolēni un 1.-6. klašu
skolēni. Dainu tēva mantojums tika popularizēts interaktīvā veidā – Kr. Barona vāktās dainas
tika skandētas, izdziedātas, izdejotas un izspēlētas. Turklāt pasākumu dalībniekiem tika stāstīts
par Dainu tēva dzīves gājumu un laikabiedru atmiņām. Izmantojot interneta vietnes
www.dainuskapis.lv un www.letonika, vecākie pasākumu dalībnieki praktiskus uzdevumus ar
Dainu tēvu un dainām saistītas informācijas meklēšanā. Tautasdziesmu nedēļas pasākumus
kopumā – 425 dalībnieki.

Patriotu nedēļa
2015. gada novembrī LCB un filiāles rīkoja virkni tematisku pasākumu, kas bija veltīti Lāčplēša
dienai un 18. novembra svētkiem. LCB pasākumu telpā sestklasnieki piedalījās radošā darbnīcā
“Grāmatzīme Latvijai”, kuras laikā veidoja jaukas grāmatzīmītes patriotiskās krāsās. Savukārt
vidusskolēnus vidusskolēniem tika piedāvāta tikšanās ar Daugavpils Universitātes Latgales
Pētniecības institūta direktoru, vēstures zinātņu doktoru Henrihu Somu, kurš stāstīja par lokālo
patriotismu un piederību dzimtajai pilsētai.
LCB filiālēs bērnus un jauniešus gaidīja konkursi, intelektuālas spēles un viktorīnas par
Latvijas dabu, pilsētām, vēsturi un tradīcijām, iespēja rakstīt vēlējumus valstij dzimšanas dienā.
Tematiskas nodarbības ļāva iepazīt Latvijas lepnuma balvas ieguvējus un pārbaudīt un papildināt
savas zināšanas par Latvijas pilsētu ģerboņiem. Skanēja dzeja un prozas fragmenti par Latviju un
latviešiem. Tika pieminēti kareivji, kas aizstāvēja Latvijas valsti brīvības cīņās.
Patriotu nedēļas pasākumus kopumā – 579 dalībnieki.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
Sākot ar 9. novembri, LCB un filiālēs ritēja Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi
atbilstoši tēmai “Draudzība ziemeļos”. LCB un tās filiālēs bērniem tika piedāvāti aizraujoši
pasākumi pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem. Pasākumu dalībnieki
devās aizraujošā ceļojumā ar Pepiju Garzeķi, iepazina Ziemeļvalstis kopā ar leduslācēnu Illi,
klausījās Gunillas Bergstremas grāmatas par Alfonu Obergu fragmentus, sadraudzējās ar Rūses
Lāgerkrancas grāmatu varoni – mazo meitenīti Dunni, iepazina Ziemeļvalstu autoru jaunākos
darbus bērniem un atrada interesantu lasāmvielu līdzņemšanai. LCB un filiālēs Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumus kopumā apmeklēja 262 dalībnieki.

Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšanas par bibliotēkas darba kvalitāti, to
rezultāti
2015. gadā Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) tika veikts pētījums par lietotāju sastāvu,
interesēm un apmierinātību ar bibliotēkas pakalpojumiem. Aptaujā piedalījās 111 bibliotēkas
lietotāji (85 klātienē bibliotēkā, 26 virtuāli bibliotēkas mājaslapā). Klātienes aptaujas vajadzībām
LCB lasītavā tika izvietota lasītāju viedokļu izpētes kastīte (skat. attēlā), kas ļāva pastiprināt
aptaujas anonimitāti – lietotāji anketas nevis nodeva rokās bibliotekāram, bet patstāvīgi meta tam
paredzētajā kastītē. Pēc aptaujas noslēguma kasīte tika paturēta lasītavā, dodot ikvienam
lietotājam iespēju brīvā formā izteikt savu viedokli par bibliotēku, piedāvāt kritiku vai
ierosinājumus. Tādējādi tiek uzturēta atgriezeniskā saite ar lietotājiem.

Veiktās LCB lietotāju aptaujas rezultāti rāda, ka vairums respondentu (34%) apmeklē
bibliotēku reizi mēnesī. Ievērojama daļa aptaujāto (31%) apmeklē bibliotēku reizi nedēļā, bet
29% respondentu norāda, ka iet uz bibliotēku vairākas reizes nedēļā. Vairākums respondentu
(95%) ir apmierināti ar bibliotēkas darba laiku, telpām un iekārtojumu.
Ir noskaidrots, ka visbiežāk lietotāji izmanto šādus bibliotēkas pakalpojumus: grāmatu un
citu dokumentu izsniegšana uz mājām (31%), grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz
vietas (21%), datora un interneta, kā arī bezvadu interneta lietošana (17%). Pie reti
izmantotajiem pakalpojumiem ir pieskaitāms nakts abonements (3%) un starpbibliotēku
abonements (2%).
Aptaujas rezultāti liecina, ka Latgales Centrālās bibliotēkas elektroniskos resursus
neizmanto gandrīz 31% respondentu. Abonētās tiešsaistes datubāzes (Letonika, News,
e-likumi.lv, NAIS) tiek izmantotas maz – 9% no visu respondentu skaita. Biežāk tie ir skolēni
un studenti. Šie dati norāda uz nepieciešamību nākotnē vairāk popularizēt bibliotēkas
elektroniskos resursus lietotāju vidū.
Informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem ir pieejama bibliotēkas mājaslapā, vietējos
ziņu portālos un laikrakstos, kā arī sociālajos tīklos. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, var
secināt, ka informāciju par bibliotēkas pasākumiem un pakalpojumiem lietotāji vispirms meklē
bibliotēkas mājaslapā (35%). Bibliotēkas mājaslapā vairākums lietotāju (37%) izmanto
elektronisko katalogu, kur iespējams pārbaudīt grāmatu, žurnālu un citu materiālu pieejamību
bibliotēkā, gandrīz 23% respondentu bibliotēkas mājaslapā meklē kontaktinformāciju un darba
laiku, 15% – kā pagarināt izsniegumu lietošanas termiņu.
Aptaujas dati liecina, ka, neskatoties uz informācijas par bibliotēkas pasākumiem un
pakalpojumiem pieejamību internetā (mājaslapa, sociālie tīkli u.c.), bibliotekāram ir tikpat
svarīga loma bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā. 30% respondentu norāda, ka labprāt
sarunājas ar bibliotekāru, uzzinot par bibliotēkas dzīves aktualitātēm.
Saskaņā ar aptaujas datiem LCB lietotāji norāda, ka bibliotēkā labprāt apmeklētu tematisko
un mākslas izstāžu atklāšanas pasākumus (23%) un tikšanos ar literātiem (21%). Mazāk
populāri ir radošie konkursi un viktorīnas (8%) un pasākumi ģimenēm (6%).
Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka organizēja arī 7 virtuālās aptaujas mājaslapā.
Aptaujā par populārākajiem literatūras žanriem tika saņemtas 385 atbildes. Jāsecina, ka pārskata
gadā lietotāju iecienītākie literatūras žanri ir detektīvromāni (20,5%) un mīlas romāni (22,6%).
Respondenti norāda, ka LCB Periodikas lasītavā visvairāk pieprasīti ir vietējie laikraksti un
praktisku padomu žurnāli. Salīdzinoši mazāk pieprasīti ir nacionālie laikraksti un izdevumi no
periodikas arhīva.
Literatūras izstāde ir viens no krājuma atklāsmes veidiem. Lai noskaidrotu lietotāju
viedokli par literatūras izstāžu lomu bibliotēkā, LCB mājaslapā tika piedāvāta aptauja, kurā
piedalījās 198 respondenti. Gandrīz 34% bibliotēkas lietotāju norāda, ka literatūras izstādes ir
daļa no bibliotēkas vizuālā noformējuma, nedaudz mazāk respondentu norāda, ka literatūras
izstādes vispirms ir informācijas avots, rosina interesi par drukātiem izdevumiem.
LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā tika veikta aptauja par lasīšanas paradumiem bērnu un
jauniešu vidū. Aptaujā piedalījās 90 bibliotēkas lietotāji vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Aptaujas
dati rāda, ka bērni un jaunieši pārsvarā lasa daiļliteratūru un periodiskos izdevumus, salīdzinoši
mazāk lasa nozaru un uzziņu literatūru. Pētījums atklāj, ka apmēram 50% respondentu pārsvarā
lasa krievu valodā, 20%-latviešu valodā, bet abās valodās var lasīt ap 30% respondentu. Šie dati
būtu izmantojami nākotnē, plānojot krājuma komplektāciju attiecīgajā LCB filiālē.
Arī LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā pārskata gada gaitā tika aptaujāti lietotāji – gan
bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Veicot anketēšanu starp pieaugušo bibliotēkas lietotājiem, tika
anketēti 120 lietotāji vecumā no 16 gadiem, kuriem tika lūgts atbildēt uz 8 jautājumiem,
saistītiem ar bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību. Lielākā daļa no aptaujātiem
lietotājiem jeb 56% respondenti ir strādājošie, 15% pensionāri, 20% skolēni (no 16 gadiem) un

studenti un 9% bezdarbnieki. Vairāk nekā puse respondentu ir ilggadējie lasītāji, līdz ar to tieši
viņi spēj objektīvi novērtēt bibliotēkas darbu.
Atbildot uz jautājumu par bibliotēkas apmeklēšanas mērķi, gandrīz visi lietotāji norādīja,
ka to mērķis ir grāmatu līdzņemšana uz mājām; trešdaļa priekšroku dod avīžu un žurnālu
lasīšanai uz vietas. Ir lietotāji, kuri ne tikai ņem grāmatas, bet labprāt izmanto bezmaksas
interneta pieslēgumu – tādi ir 15%; bibliotēkas piedāvātos pasākumus apmeklē – 17% no
aptaujātiem lietotājiem. 58% no lietotājiem atzīmēja vairākus atbilžu variantus.
Atbildot uz jautājumu par to, kas patīk bibliotēkas darbā, 95% lietotāju atzīmēja vairākus
atbilžu variantus. Lielākai daļai (85%) patīk darbinieku attieksme pret lietotājiem (smaids,
individuāla pieeja u.c.); 74% lietotāju patīk iespēja ņemt grāmatas uz mājām; bibliotēkas darba
laiks apmierina 50% lietotāju; 45% lietotājiem apmierina interesējošo grāmatu un periodisko
izdevumu esamība, kā arī ātra apkalpošana; 20% lietotāju labprāt izmanto iespēju pasūtīt
grāmatas no citām LCB filiālēm vai nodaļām, kā arī bibliotēkā esošās izstādes un piedāvātie
pasākumi (pārsvarā to atzīmēja lietotāji, kuri pasākumus arī apmeklē). Tikai 1 respondents
norādīja palielināt bibliotēkas darba laiku.
Bibliotēkas krājums pilnībā apmierina lielāko bibliotēkas lietotāju daļu, to apstiprina 70%
respondentu, savukārt tikai trešdaļa lietotāju ir daļēji apmierināta ar bibliotēkā esošo krājumu.
Lielākā respondentu daļa – 67% ir apmierināta ar bibliotēkā pieejamo avīžu un žurnālu
klāstu, 18% ir daļēji apmierināti, norādot, ka vēlētos vairāk žurnālu par rokdarbiem un
pirmsskolas skolēnu audzināšanu. Savukārt 15% no visiem respondentiem periodiskos
izdevumus bibliotēkā nelasa.
Atbildot uz jautājumu par interesējošām vaļas brīžu formām bibliotēkā, vairums
respondentu izvēlējas vairākus atbilžu variantus. 22% respondentu labprāt apmeklētu literāros
vakarus vai tiktos ar interesantiem cilvēkiem; 18% apmeklētu interešu klubus. un tikpat lielu
daļu aptaujāto neinteresē nekas. 14% respondentu interesē intelektuālas spēles, konkursi un
viktorīnas, un tikai 6% atzīst, ka ar interesi apmeklē muzikālus vakarus bibliotēkā.
11% respondentu uz jautājumu par to, vai ir informēti par bibliotēkas lapām portālos
www.lcb.lv un www.facebook.com neatbildēja vispār. Savukārt 53% no respondentiem lielākā
vai mazākā mērā ir informēti, proti 25% zina par abiem portāliem, 15% zina par LCB lapu un
13% par Facebook lapu. Informāciju par bibliotēku internetā vēlētos uzzināt 21%, bet 15%
respondentu tas neinteresē vispār.
Anketas pēdējā jautājumā tika lūgts izteikt savus ierosinājumus vai priekšlikumus. 63% no
respondentiem norādīja steidzami ierīkot bibliotēkā tualeti lietotājiem; vairāk iepirkt grāmatas
krievu valodā; vairāk detektīvromānu un trilleru; citi norādīja, ka ar visu ir apmierināti, vai
izteica pateicību darbiniekiem.
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