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       Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
   
   2020. gadā Preiļu Galvenā bibliotēka svin nozīmīgu jubileju. Kopš 1930. gada 23. oktobra, kad 
Preiļu pilsētas valdes sēdē tika pieņemts lēmums par bibliotēkas—lasītavas atvēršanu Preiļos, ir 
aizvadīti 90 attīstības, izaugsmes un transformācijas gadi.  

   Mēs kā sabiedrības locekļi apzināmies tās dažādās vajadzības. Bibliotēkas durvis ir atvērtas 
ikvienam, kurš vēlas nonākt informācijas pasaulē. Mūsu piedāvātie resursi un pakalpojumi dod 
iespēju pilnveidoties, veicina lasītprasmi, ceļ izglītības līmeni, kā arī rada jaunas idejas un paver 
iespējas radošai un novatoriskai sabiedrībai. Mūsu mērķis ir veicināt garīgi bagātu, pārtikušu un 
veiksmīgu vietējās kopienas dzīvi, tajā pašā laikā pieturoties pamatvērtībām.

   Mūsdienu informācijas sabiedrībā bibliotēkām ir jauna loma, jo nemitīgi pieaug elektronisko 
pakalpojumu un tīmekļa informācijas avotu izmantošana. Arī Preiļu Galvenā bibliotēka strādā 
aizvien elastīgāk, un pakalpojumi ir vērsti uz kvalitāti, lietotāju individuālajām vajadzībām un 
informācijas pieejamību. Bibliotēkas darbinieku profesionalitāte un pieredze ļauj saglabāt nākot-
nei pagātnes un tagadnes zināšanas. Mēs strādājam, lai bibliotēkas lietotājiem būtu komfortabla 
vide atpūtai, komunikācijai un pašizpausmei, lai apmierinātu viņu zinātkāri, atbalstītu mūžizglītī-
bas iespējas un sekmētu informācijas pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam. 
Cenšoties īstenot devīzi “Bibliotēka — vārti uz informācijas pasauli”, esam pārliecināti, ka arī 
nākotnē novada iedzīvotāji un viesi bibliotēku pazīs kā vienu no vadošajām izglītības un kultūras 
iestādēm.
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VIENLĪDZĪGA PIEEJA INFORMĀCIJAI

   Mūsdienu informācijas laikmetā svarīga ir brīva un neierobežota informācijas 
pieejamība. Bibliotēka ir lasīšanas centrs, kur informācija pārtop par zināšanām. 
Bibliotēka, kā vidutāja starp iespiestās un digitālās informācijas veidiem, palīdz pār-
varēt digitālo plaisu, piedāvājot brīvu pieeju komunikācijas tehnoloģijām, 
internetam un sniedzot konsultācijas.
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       Sigita Trūpa, Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja, 
bibliotēkas vadītāja (2009–2017)
  
  Bibliotēka ir vietējais informācijas centrs, kas nodrošina 
pieejamību visu veidu zināšanām un informācijai. Mēs spējam 
nodrošināt un sniegt visaugstākā līmeņa pakalpojumus, radīt 
zināšanas. Esam draudzīgi, saprotoši un pretimnākoši, līdz ar to 
ikvienam sabiedrības pārstāvim nodrošinām brīvu un vienlīdzīgu 
piekļuvi informācijai.      
   Daudziem bibliotēka ir vienīgā iespēja iegūt ticamu un pār-
baudītu informāciju, prasmes un atbalstu, kā arī atrasties mājīgā un 
sakoptā vidē.

       Anita Danilova, galvenā bibliotekāre,  krājuma 
komplektēšanas un organizācijas darba speciāliste

   Bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši 
publiskās bibliotēkas statusam un lietotāju vajadzībām. Krājuma 
komplektēšanas noteicošais faktors ir visu vecumu un sociālo 
grupu bibliotēkas lietotāju vajadzību, interešu un pieprasījumu 
ievērošana un nodrošināšana ar plašu grāmatu, periodisko izdevu-
mu, audiovizuālo un elektronisko materiālu klāstu.
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        Maija Paegle

   Uz bibliotēku es dodos, lai atrastu 
grāmatu. Mani vienmēr ir fascinē-
jusi telpa, kur plauktos sarindoti 
iespieddarbi, un es varu iet klāt, ap-
skatīt un izvēlēties tieši to, kas tajā 
brīdī man visvairāk nepieciešams. 
Paldies par šo iespēju! Kamēr uz 
mūsu planētas blakus mākslīgajam 
intelektam dzīvosim mēs, radoši 
cilvēki, kādam vienmēr būs 
vajadzīga grāmata.

       Guna Egle

    Bibliotēka ir kļuvusi par manu mīļāko 
vietu pilsētā. Grāmatas padara manu 
pasauli plašāku un, attīstot fantāziju, ļauj 
ceļot pa neiedomājamām vietām un 
laikiem. Atmosfēra, kas valda starp grā-
matu plauktiem, ir mierīga un patīkama. 

       Alberts Vucāns, pedagogs

   Ir patīkami atnākt uz bibliotēku un lasīt 
avīzes, žurnālus. Visu abonēt pašam ir 
diezgan dārgi. Gribas papīru sajust. 
Informāciju internetā var izdzēst, bet 
rakstītais vārds nepazudīs. Rakstītais vārds 
trenē atmiņu, liek domāt līdzi.
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       Jānis Šmeiksts,                    
zemnieks

   Ziemas vakaros 
lasu atpūtai. 
Bibliotēkā ir liela 
grāmatu izvēle, ļoti 
laipna apkalpošana, 
viss ir augstākajā 
līmenī. Bibliotēka ir 
ļoti vajadzīga. Redzu, 
ka daudziem tā ir 
vienīgā iespēja lietot 
datorus.

Lasītāja, kam pāri astoņdesmit

   Grāmata vienmēr ir bijusi un arī būs 
vērtība. Lai relaksētos, ieteicams darīt 
kaut ko patīkamu, un tā var būt grāma-
tas lasīšana. Lasīt grāmatu nozīmē doties 
ceļojumā, redzēt citu pasauli, detektīv-
romānos palīdzēt atklāt noziegumus. 
Lasiet, lai dvēsele atpūšas! Internets tomēr 
ir bez emocijām, bez līdzpārdzīvojuma, 
bet nepieciešams kā informācijas avots. 
Nenoliedzami, ka viedtālruņi, sociālie tīkli 
ietekmē katru, bet nevajag būt atkarīgam 
no tālruņa klikšķa.
   Preiļu Galvenā bibliotēka ir kā maza 
GAISMAS PILS. Tagad tā vairs nav tikai 
grāmatu krātuve, bet arī datorpakalpojumi 
un konsultācijas par informācijas 
meklēšanu internetā un datubāzēs.

      Maruta 
Plivda, Preiļu 
novada domes 
deputāte

  Bibliotēka rūpējas 
par cilvēku garīgo 
izaugsmi, tajā 
vienmēr var uzzināt 
jaunāko informāci-
ju. Preiļu Galvenā 
bibliotēka ir Preiļu 
novada “Gaismas 
pils”!
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      Aina

   Kopš bērnības grāmatas man ir bijušas kā dienišķā 
maize, un es vienkārši nespēju iedomāties, kā būtu, ja 
bibliotēku vispār nebūtu. Daudzi, tostarp arī es, justos 
ļoti, ļoti apzagti, jo ne visi var atļauties iegādāties grāma-
tas un presi, ne visiem mājās ir dators un internets, bet 
bibliotēka to visu piedāvā bez maksas. Man ļoti patīk 
regulārās grāmatu izstādes. Nozaru literatūras krājumā 
varu atrast materiālus saviem hobijiem — gleznošanai 
un šūšanai.

       Ilgvars Muzikants, 
Preiļu bibliotēkas 
lasītājs kopš 1979. gada

   Bibliotēka ir viens no 
maniem vislabākajiem 
draugiem, kas mani 
izklaidē, sniedz informāci-
ju, ļauj ar baudu atpūsties. 
Nekad nav nācies no tās iziet 
bez interesantas grāmatas vai 
sliktā garastāvoklī. Man patīk 
gan telpas, gan grāmatas, gan 
mazās izstādes.

       Longīna, pensionāre

   Bibliotēkā ir liela grāmatu 
un žurnālu izvēle un laipna 
apkalpošana.
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      Albīne, 
pensionāre

   Visvairāk patīk 
žurnālu stūrītis. Bez  
izdevumiem uzzini 
visus jaunumus. 
Brīnišķīgi!

       Vineta

   Man ir svarīga patīkamā atmosfēra, mājīgums, izremontētās 
telpas, plašums un ērtais izvietojums. Bibliotēkā strādājošie 
darbinieki ir ļoti atsaucīgi, vienmēr smaidīgi. Ja nepieciešams, 
iesaka, kur meklēt mani interesējošo literatūru. Ar lielu interesi 
aplūkoju bibliotēkā izvietotās izstādes. Tomēr galvenais iemesls, 
kādēļ apmeklēju bibliotēku, ir grāmatas. Jau kādu laiku vairāk esmu 
pievērsusies daiļliteratūrai.

       Aigars Logins

   Ļoti patīk, ka jebkurā 
bibliotēkā var ienākt, ja ir 
radusies vajadzība pēc 
datora, jāprintē vai jāskenē 
dokumenti. Ja ir kāda 
problēma, bibliotekāres 
vienmēr palīdz, tikai 
jāpalūdz.

       Silvija

   Bibliotēkas piedāvājums ir 
pietiekami plašs un, ja konkrēto 
izdevumu vajag, tad ļoti īsā laikā 
tas tiek atlasīts un sagādāts. 
Patīk, ka bibliotēka gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē ir gaiša, 
darbinieces laipnas, zinošas, 
valda laba, izzinoša atmosfēra.
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INTELEKTUĀLA 
SATIKŠANĀS 

TELPA

    Bibliotēka ir socializācijas vieta — vieta pašizpausmei, stāstiem un izstādēm. 
Bibliotēkas telpas ir atvērtas ikvienam, kas vēlas sanākt un darboties.
   Bibliotēka kā politiski neitrāla vide veicina starpkultūru dialogu, kas ir pamats 
sabiedrības integrācijai. Bibliotēka popularizē latgaliešu grāmatas, periodiku un 
kultūras jaunumus.
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       Benita Ivdre, sistēmbibliotekāre

   Kultūras pasākumi bibliotēkā ir ļoti dažādi — izglītojoši, izklaidē-
joši, informējoši. Tie bagātina un daudzveido vietējās kopienas 
dzīvi, sniedz iedvesmu, veicina toleranci un savstarpējo sapratni, 
nodrošina identitātes un piederības izjūtu. Tā ir iespēja sanākt 
kopā, līdzdarboties, izpausties, pieteikt sevi jaunajiem talantiem. 
Pasākumi veicina interesi par bibliotēku kā pasākuma norises vietu, 
uzlabo tās tēlu un veicina sadarbību.

       Velta Popa, galvenā bibliotekāre, ESIP koordinatore

    Eiropas Savienības informācijas punkta (ESIP) darbības mēr-
ķis — ar aktuālas un daudzveidīgas informācijas starpniecību 
paplašināt Preiļu reģiona iedzīvotāju informētību par Eiropas 
Savienību, par tās darbības jomām. ESIP ar saviem informatīvi 
izglītojošajiem pasākumiem vēlas pievērst iedzīvotāju uzmanību 
tam, ka Eiropas Savienība ir saskatāma ikdienišķās lietās — gludās 
ielās, renovētās mājās, skolās, bērnudārzos, uzlabotā vidē, 
atjaunotos sporta un kultūras objektos. 
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      Māra Mellēna, Latvijas 
Stāstnieku asociācijas 
valdes locekle

  Preiļu Galvenā bibliotēka ir 
viena no UNESCO Latvijas 
nacionālās komisijas „Stāstu 
bibliotēkām”, te īpaši rūpējas 
par vietējo tradīciju apzināšanu, 
to popularizēšanu un stāstīšanu 
skaidrā latgaliešu valodā. 
Stāstiem un stāstniekiem lab-
vēlīga gaisotne bibliotēkā bija 
iemesls tam, ka Preiļos radās 
Latgales stāstnieku festivāls 
„Omotu stuosti”.

       Monika Salīte, bibliotēkas apmeklētāja

   Bibliotēkā ir notikušas divas mana vīra Antona 
radošo darbu izstādes, pirmā notika uzreiz pēc telpu 
renovācijas 2007. gadā. Preiļu bibliotēkā sāku lasīt 
1966. gadā. Visu mūžu esmu grāmatu draugs. No 
grāmatām var daudz iemācīties. 

      Deju studija “Bravo”

  Draudzīga un atvērta vide sniedz iespējas ne tikai 
lasīt, bet arī nodarboties ar vaļasprieku — dejošanu. 
Atbalstošs bibliotēkas kolektīvs piedāvā plašas un 
mājīgas telpas nodarbībām, par to mēs esam ļoti 
pateicīgas.
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        Inna Stepanova, Jāņa Eglīša Preiļu 
Valsts ģimnāzijas krievu valodas un 
literatūras skolotāja, literāte

   Man šķiet, ka svešvārdi „tolerance” un 
„integrācija” Preiļos nav tukša skaņa, bet 
dzīves īstenība, ko ar ikdienas darbu aplieci-
na bibliotēkas kolektīvs, piedāvājot vietējiem 
autoriem literārajos almanahos paust savu 
attieksmi un sajūtas dzimtajā valodā.

       Aija Bitinas, amatierteātra vadītāja

   Priecājos, ka bibliotēkā ir latgaliešu 
literatūra, kuras plauktu katru gadu pārskatu 
un gribētu tajā atrast daudz, daudz vairāk. 
Vislielākais prieks, ka darbinieces 
pārzina manas intereses un, tiklīdz ir 
jaunumi, informē. 

       Anna

  Atmiņā palikušas Eiropas valstu virtuves gardumu 
degustācijas, izzinošās prezentācijas par vēsturi, 
kultūru, skaistākajām vietām, kuru iespaidā esmu 
apceļojusi jau vairākas Eiropas Savienības valstis.
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       Aleksandra 
Masļakova, skolotāja

   Bibliotēkā notiek intere-
santi pasākumi, šeit ir ļoti 
patīkama gaisotne un ļoti 
skaisti svētku noformēju-
mi. Literatūru izmantoju 
darbam skolā. Paldies 
par iespēju ņemt mājās 
žurnālus, kurus lasu ar 
interesi pati un dodu 
mammai. 

       Anna, bibliotēkas apmeklētāja

   Bibliotēkā notiek tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem un citi interesanti pasākumi. 
Var izmantot datoru un saņemt padomus, kā paveikt nesaprotamās darbības. Jauki, ka ir 
liels klāsts jaunāko žurnālu.
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       Valērijs Jefremovs, vietējais literāts

   Pateicoties Preiļu Galvenās bibliotēkas darbiniekiem, gan pilsētas, 
gan citu reģionu iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties literārajā darbībā. 
Bibliotēkas īstenotie projekti rada platformu vietējo autoru literārajai 
darbībai, apvienojot dažādu tautību un vecumu autorus kopīgu literāru 
almanahu izdošanai. Ceru, ka atbildīgo darbinieku entuziasms neizsīks 
un iedvesmos mūs jauniem literāriem meklējumiem.

       Inese Martinkus, uzņēmēja

   Kā lasītāja, ceļotāja un uzņēmēja varu 
teikt, ka šī ir viena no inovatīvākajām un 
omulīgākajām bibliotēkām Latvijā. Tā 
iedvesmo jaunām idejām. Paldies Preiļu 
Galvenās bibliotēkas kolektīvam par šo 
sajūtu radīšanu!

       Pīters Volonts, muzykants

   Ar kapelu “Nu Pīterim da Juoņim” asam 
spieliejuš stoustu pasoukumūs “Kouzu 
muzykantu stousti” i “Ar smaidu par kolhozu 
laikim”. Es spieleju ermoņiku, Jouņs bubynu, 
a Jurs ģitāru. Taidi pasoukumi ir ļūti 
vajadzeigi i labi apmaklāti.
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IEKĻAUJOŠA 
MŪŽIZGLĪTĪBA

     Mācību un profesionālās sadarbības centrā informācija 
pārtop par zināšanām: profesionālās iemaņas uzlabo ne ti-

kai reģiona bibliotekāri, bet arī iedzīvotāji, kuriem bibliotēka 
palīdz atgriezties darba tirgū, mazina nevienlīdzību un 

veicina iederību 
globalizētā pasaulē. 

Plašs uzziņu un 
nozaru literatūras 
krājums padziļina 

zināšanas un paplašina 
redzesloku.
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       Ilga Lozda, mācību un profesionālās pilnveides centra 
vadītāja 

  Digitālajā laikmetā bibliotekāriem jāprot ne tikai atrast 
informāciju dažādos avotos, bet arī apmācīt lietotājus. Ik dienu 
mēs katrs neizbēgami lietojam informācijas tehnoloģijas. Mācību 
un profesionālās sadarbības centrs ikvienam piedāvā apgūt 
datorprasmju pamatus. Turklāt labas datorprasmes ir pozitīvs 
ieraksts CV un nodrošina sekmīgus darba meklējumus nākotnē.
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       Irēna, tiesību zinātņu studente

   Studijās ļoti noderīgs ir žurnāls “Jurista Vārds”, arī vecākie numuri, ko 
izsniedz uz mājām. Ņemu grāmatas, lai lasītu un kārtīgi apgūtu, tāpēc man 
patīk, ka var piezvanīt un pagarināt grāmatu lietošanas termiņu. 
   Pozitīvi ir tas, ka bibliotēkā var izmantot datoru. Ne visi var samaksāt par 
internetu, lai veiktu pāris maksājumus mēnesī. 

       Broņislava Rubine, pensionāre

   Datorprasmes apguvu bibliotēkā. 
Man mājās nav datora, jo par internetu 
ir jāmaksā, un nav, kas palīdz, ja kaut 
kas nesanāk. Bibliotekāres palīdz in-
ternetbankas lietošanā. Lasu žurnālus 
un avīzes — nevajag pašai tos pirkt. 
Bibliotēkā notiek interesanti pasākumi, 
kurus apmeklēju. 

       Guna, studente

  Bibliotēku apmeklēju, jo te 
ir īpašā sajūta, ka ir jādara un 
produktīvi jāpavada laiks. 
Tāpēc šeit nāku ar savu 
datoru un mācos. Vajag pa-
visam nedaudz, tikai labu 
atmosfēru, un darbi iet 
raitāk.
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       Sandra Dančauska, 
pirmsskolas skolotāja

   Lielu paldies jāsaka 
jaukajām bibliotekārēm 
par rīkotajiem izzinoša-
jiem, sirsnīgajiem pasā-
kumiem. Aktuāli bija 
datorkursi, kuros ieguvu 
jaunas zināšanas. 

       Ēvalds, datorkursu 
apmeklētājs

  Iemācījos noformēt 
dokumentus un veidot 
prezentācijas — tieši to, 
kas vajadzīgs darbā. Jūtos 
drošāks, strādājot ar 
datoru, nebaidos 
kļūdīties. Labprāt 
apmeklētu vēl kādas 
apmācības bibliotēkā.

      Pēteris Bernāns

  Lasu grāmatas par dabu 
un vēsturi, žurnālus par 
dārzkopību un lielās 
dienas avīzes. Izmanto-
ju datoru maksājumu 
veikšanai, e-pastu un 
“Google” meklētāju. 
Dažreiz kopēju.
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       Anna

   Bibliotēkā atrodamā 
literatūra īpaši ir bijusi 
noderīga, studējot dažā-
das zinātnes, izzinot 
vietējo kultūrvēsturi, kā 
arī strādājot skolā. 

       Anita, kursu 
apmeklētāja

   Ļoti patika kursi par 
planšetdatoriem un 
e-grāmatu lasītājiem. 
Guvu dziļāku ieskatu 
jauno tehnoloģiju 
izmantošanā. 
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        Vita Biezaite

   No vienkāršas grāmatu krātuves bibliotēka 
ir izaugusi par vietēja mēroga gaismas pili. 
Cilvēki tiek izglītoti visdažādākajās jomās, 
rīkojot tikšanās un tematiskus pasākumus. 
Bibliotēkā ņemu grāmatas, labprāt apskatu 
izstādes, lasītavā palasu presi.

       Andris Kažemāks

   Neredzu nevienu iemeslu, lai neapmeklētu 
bibliotēku, jo tā ir zināšanu avots, kas 
pieejams ikvienam un bez maksas. Bibliotē-
ka piedāvā lielu dažādu nozaru literatūras 
klāstu, kas dod iespējas apgūt jaunu, interesē-
jošu amatu.

      Alise Lutinska, studente
  
  Preiļu Galvenā bibliotēka ir daudz devusi 
manai izglītībai — varu paļauties, ka atradīšu 
nepieciešamo literatūru skolai un studijām, 
pašizaugsmei. Gatavojoties angļu valodas 
eksāmenam, šeit meklēju piemēroto litera-
tūru angļu valodā. Lasīju krievu daiļliteratūru 
ar mērķi uzlabot krievu valodas zināšanas.                           
   Bibliotēka ir vieta, kur uzkavēties. Tā sniedz 
iespēju arī izprintēt un ieskenēt dokumentus. 
Bibliotēka ir novada kultūras centrs.

       Boļeslavs, pensionārs

  Lasu brīvā laika pavadīšanai. Daudz lasu par 
vēsturi un ģeogrāfiju. 
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KULTŪRAS MANTOJUMA 
SAGLABĀŠANA UN 
POPULARIZĒŠANA

   Vietējā dokumentārā mantojuma 
krāšana un digitālo kolekciju 
veidošana nodrošina ilgtermiņa 
pieejamību kultūras mantojumam 
un veicina novada 
pašlepnumu. 
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       Marianna Jeļisejeva, galvenā bibliotekāre, 
novadpētniecības darba speciāliste

   Lai bibliotēka ir un vienmēr turpina būt mūsu novada 
kultūrvēsturiskās informācijas un garamantu mājvieta!
   Lai publikāciju tūkstošos aprakstītās, fotogrāfijās un videosižetos 
iemūžinātās, Latgales māla pikā iemīcītās laikmeta liecības 
iepazīstot, ikviens jūt lepnumu par piederību Preiļu novadam!
   Lai bibliotekārās novadpētniecības digitālā platforma turpina 
veiksmīgi attīstīties un jebkurā pasaules malā virtuālajā vidē ļauj 
aplūkot un iepazīt mūsu novada kultūrvidi!
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Aldis Skromāns

   Nūvodpietnīceibys laseitavā  var 
īsapazeit ar dažaidom tematiska-
jom mapem par Preiļu apkuortnis 
nūvodnīkim, cylvākim, kuri ite 
darbuojušīs, vītom i īstuodem, 
kaidys bejušys i veļ ir. Materialu 
ir breineigi daudz i sistematiski 
sakuortuoti tai, ka ir vīgli atrast tū, 
kas napīcīšams voi taišņi ūtraidi 
suokt pieteit kū taidu, kas īkreit 
acīs i uzrunoj. Prīcej ari laseitovys 
gruomotu kruojums, ka ir daudz 
vierteigu gruomotu par Latgolu. 
Šei laseitova ir maņ cīši svarei-
ga, jo raksteitais vuords par sovu 
apleicīni i tuos viesturi uzrunoj 
stypruok, daīt leidz sirdei i 
pruotam lobuok.
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Aldis Skromāns
      Aldis Adamovičs, Latvijas Republikas 
13. Saeimas deputāts

   Bibliotēka ir vērtība mūsdienu pasaulē. Šobrīd 
bibliotēkas veidojas par daudzfunkcionāliem centriem un 
zināšanu avotiem. Šīs gaismas saliņas mūsu valstī glabā 
kvalitatīvu, daudzveidīgu literatūru, unikālus 
iespieddarbus, un to krājumos iegulst neparastas 
pagātnes liecības. Atbalstot radošu un inovatīvu pieeju 
bibliotēku darbā, mēs spēsim saglabāt cilvēciskās vērtības 
paaudžu paaudzēs. 

       Sanda 
Čingule-Vinogradova, 
Dr.oec., Preiļu muižas 
kompleksa un parka 
vadītāja

   Bibliotēkā viegli 
pieejama informācija par 
mūsu novada pagātni un 
personībām, par 
nostāstiem un atmiņām 
— kultūrvēstures stāsti. 
Tā ir vērtība — spēja 
saglabāt un darīt 
pieejamu mūsu novada 
kultūrvēsturisko pagātni. 

      Andris

   Neaizmirstams ir bibliotēkas organizētais manas 
radinieka atmiņu grāmatas atvēršanas pasākums 
pirms vairākiem gadiem — tas bija brīnišķīgs sadar-
bības laiks ar bibliotēku, un par to man ir saglabājušās 
dārgas atmiņas. Liels paldies par Jūsu ieguldīto darbu 
šī pasākuma vadīšanā!
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        Silvija Assare

   Preiļu bibliotēka ir ļoti plaša ne 
tikai telpu ziņā. Te var sameklēt 
pat retu literatūru. Tas ir svarīgi 
— internetā nekad visu neatradīsi. 
Jāuzteic novadpētniecības veikums, 
kas ir bagāts ar viegli pieejamiem 
datiem. Apmeklētāji jau izlutināti 
ar dažādiem interesantiem pasā-
kumiem. Tā turpināt! Lai izdoma 
un finansiālais atbalsts nākamajiem 
sasniegumiem!

       Imants Babris, futbola treneris

   Bibliotēka ir vieta, kur kopš bērnības veidojies 
mans skatījums uz dzīvi. Rakstu pētījumu par 
Preiļu dzīvi no futbola un sporta skatu punkta, 
un kur gan citur es varētu “parakņāties” vecās 
avīzēs, saņemt padomus un palīdzību 
informācijas meklēšanā. Prieks, ka Preiļos ir sava 
Gaismas pils, ka tur strādā cilvēki, kuri par savu 
misiju uzkata “gaismas nešanu” citiem, ka notiek 
aktīva darbība — tikšanās, izstādes, prezentācijas. 
Tā tam ir jābūt, un Preiļu sabiedrībai jāpieliek 
visas pūles, lai mūsu bibliotēka attīstītos.
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       Jānis Vaivods, novadpētnieks

   Vēlos izteikt pateicību Preiļu Galvenās 
bibliotēkas darbiniekiem par sadarbību vairāk 
nekā 20 gadu garumā. Īpašs paldies par atbalstu 
manas grāmatas “Vanagu vēstures lappuses” 
sagatavošanas posmā. Esot Preiļos, vienmēr 
prieks ienākt bibliotēkā. 

       Līvija Rancāne

   Tā ir īsta dārgumu krātuve — mūspuses 
ļaudis vienuviet. Novadpētniecības materiālus 
bieži vien izmanto skolu jaunatne, gatavojot 
pasākumus, projektu darbus par vietējā dzīvē 
ievērojamajiem notikumiem un cilvēkiem, šie 
materiāli noder žurnālistiem. Ikviens 
interesents var paplašināt savu redzesloku, 
uzzinot ko jaunu par savu novadu.
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IEKĻAUJOŠA PUBLISKĀ VIDE

    Bezmaksas pakalpojumi, siltas un gaišas telpas, lai lasītu, mācītos, strādātu, 
pieejamība personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērniem, indi-
viduāli un uz lietotājiem orientēti pakalpojumi bibliotēku padara iekļaujošu un 
lasītājiem draudzīgu. Bibliotekāri ir kvalificēti darbam ar dažādām sabiedrības 
grupām. 
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       Lilita Sauliša, vecākā bibliotekāre, speciāliste 
periodikas jautājumos

   Mūsu lielo, skaisto, gaišo bibliotēku var salīdzināt ar Balto māju. 
Šeit nav ne savējo, ne svešo, šeit nākam mēs - dažādu kultūru un 
nacionalitāšu cilvēki. Mūs visus vieno šī Baltā māja ar savu zinību 
krātuvi, mākslas bagātību un māju sajūtu.

       Oksana Šņepste, galvenā bibliotekāre, bibliotēku 
informācijas speciāliste

   Bibliotēka ikvienam piedāvā bezmaksas pieeju informācijai. 
Nereti izrādās, ka tā ir vienīgā vietējā kultūras iestāde, kas 
apvieno dažādu vecumu iedzīvotājus. Bibliotēka ir tikšanās, domu 
un viedokļu apmaiņas vieta, kur pozitīvā atmosfērā var iegūt 
zināšanas, lai attīstītos, garīgi bagātinātos un īstenotu savus dzīves 
plānus. Bibliotēkā valda laba atmosfēra, strādā zinoši, pretimnākoši 
un apmācīti darbinieki, kuri sniedz  kompetentas konsultācijas 
dažādām sabiedrības grupām. 
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      Regīna Pastare

   Priecājos par gaišo un moderno ēku, daudzveidīgo 
grāmatu klāstu, par laipnajām, atsaucīgajām un zinošajām 
bibliotekārēm, par plašo lasītavu, kur ir iespējas gan lasīt 
periodiskos izdevumus, gan izmantot IT pakalpojumus. Man 
patīk oriģinālais, gaumīgais, vienmēr pārdomātais noformē-
jums gan valsts, gan gadskārtu svētkos. Interesantas un 
saturīgas ir dažādas tematiskās izstādes un pasākumi, kā arī 
tikšanās ar grāmatu autoriem, māksliniekiem un citiem 
Latvijā pazīstamiem cilvēkiem.

      Ioans Larionovs, Moskvinas vecticībnieku draudzes 
garīgais tēvs

   Visiem bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvātas iespējas 
lasīšanai, tulkošanai un sirsnīgai sarunai, un tas viss, pateicoties 
bibliotēkas darbinieku profesionālismam, iejūtīgai un saprotošai 
attieksmei pret lietotājiem.

        Janīna Beļajeva

   Mūsdienu informāci-
jas tehnoloģiju laikmetā 
tikai pieaugs bibliotēkas 
nozīmīgums, jo, 
manuprāt, sabiedrībai ir 
ļoti nepieciešams cilvē-
cisko attiecību siltums, 
tāpēc bibliotēka ir tā 
vieta, kurp dodas 
bibliotēkas lietotājs pēc 
iejūtīga vārda, laba pado-
ma un atbalsta, un 
bibliotekārs ir tā 
personība, kas viņam to 
var sniegt. 
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       Vilis Seilis, pensionārs

   Preiļu Galvenā bibliotēka ir brīnišķīga: 
mūsdienīgs interjers, daudz grāmatu, 
žurnāli, laikraksti, datori ar interneta 
pieslēgumu. Tā ir daudzfunkcionāla 
kultūras un izglītības iestāde ar lielu 
kapacitāti, jaudu. Taču vissimpātiskāk ir 
tas, ka apkalpo laipnas, zinošas, 
pretimnākošas darbinieces ar atbil-
stošu kvalifikāciju, kuras ikvienam spēj 
palīdzēt.
   Gadu gaitā ir bijuši vērtīgi pasākumi par 
dažādām tēmām — tikšanās ar 
rakstniekiem, izstādes, atraktīvi semināri 
par veselīgu dzīvesveidu, pasākumu sērija 
par Eiropas Savienības valstīm.
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       Janīna Sparāne, pansionāta “Preiļi” 
sociālais darbinieks

   Bibliotēka dod iespēju personām ar funk-
cionāliem traucējumiem iegūt jaunas zināšanas 
un prasmes, attīstīt spējas. Bibliotēkā var 
pārvietoties gan ar ratiņkrēslu, gan ar 
pārvietošanās galdu, tas priecē. Radošajās 
darbnīcās var piedalīties visi interesenti.

       Anna Ivanāne, lasa bibliotēkā 65 gadus

   21 gada vecumā sāku ņemt grāmatas no bib-
liotēciņas Raiņa bulvārī, kas bija maza — pāris 
simti grāmatu. Visu mūžu esmu lasījusi, tagad aiziet 
nevaru. Ļoti pateicos bibliotekārēm, kas grāmatas 
piegādā uz mājām. Ja visas grāmatas izlasītas, paliek 
skumīgi, ka vairs nav, ko lasīt. Nekā cita nav, uz ko 
nestos prāts.

       Ineta, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas studente

   Šeit ir patīkami mācīties. Gaišas telpas 
un superērtas mēbeles rada komfortu, un 
laiks paskrien nemanot. Ļoti patīk, ka ir 
plaša grāmatu izvēle un, aprunājoties ar 
bibliotekārēm, iespējams iegūt jebkuru 
grāmatu.
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Antons Valainis, Preiļu invalīdu biedrības revidents 

   Bibliotēku apmeklēju galvenokārt saimniecisko 
maksājumu veikšanai un kopiju izgatavošanai. Man galvenais 
ir vides pieejamība. Preiļu Galvenajā bibliotēkā visaugstākajā 
līmenī ir nodrošināta pieejamība gan datoriem un citai biroja 
tehnikai, gan lasītavām. Cilvēks ar īpašām vajadzībām 
nejutīsies neērti nevienā no stāviem, arī semināri un lekcijas ir 
pieejami.
   Bibliotēkā strādā cilvēki ar plašām zināšanām un atvērtām 
sirdīm pret visiem apmeklētājiem. Grūti gāja ar kodu kalkula-
toriem, pieslēgšanos Wi-Fi, Smart-ID izmantošanu. Lai to visu 
atrisinātu, nenoliedzami vislielāko ieguldījumu deva 
bibliotēkas darbinieces.
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LASĪTPRASMES UN INFORMĀCIJPRATĪBAS VEICINĀŠANA

   Bibliotēka piedāvā  plašas iespējas lasītprasmes pilnveidošanai. Gan  
vecāki, gan bērni var izvēlēties sev tīkamu lasītprasmes veicināšanas 

programmu — Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju, 
Grāmatu startu, konkursu “Krauklis iesaka 

izlasīt”, Zvaigznes ABC Lasīšanas stafeti, projektu
 “Mūsu mazā bibliotēka” — galvenais, lai 

lasīšana ir līksma rotaļa kā bērnam, 
tā pieaugušajam. Vienlaikus izmantojamas 

arī e-grāmatas. Bibliotēka sniedz 
uzticamu informāciju, sekmē 

analītisko un kritisko 
domāšanu, palīdz atrast,

 atlasīt, novērtēt un 
orientēties dažādos 

informācijas resursos.
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       Vilhelmīne Jakimova, Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja

  21. gadsimta bērni kopš dzimšanas atrodas mediju vidē, ar ko 
daudzi aizvieto grāmatu lasīšanu. Abi darbošanās veidi ir 
atbalstāmi, taču lasīšanas prasmju līmenis būtiski ietekmē dzīves 
kvalitāti un iekļaušanos mūsdienu ekonomiskajās, sociālajās un 
kultūras norisēs. Lieliski, ja to saprot un sekmē vecāki, taču, lai 
rezultāts būtu pilnvērtīgs, svarīgas ir pašu vecāku lasīšanas 
intereses un paradumi, kopā un priekšā lasīšana, kopīga 
piedalīšanās dažādās lasīšanas aktivitātēs, ko rīko bibliotēka.
   Lasiet priekšā! Lasiet kopā! Apspriediet lasīto! Vairojiet 
lasītprieku!

       Solvita Erta, Bērnu literatūras nodaļas abonementa 
vadītāja

   Lasītprasme ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatprasmēm, 
kas paver apvāršņus un ir virzītājs izziņas procesos. Bērnu lite-
ratūras nodaļas darbs un aktivitātes ir pakārtotas tam, lai, sākot ar 
pirmajiem dzīves gadiem, ikvienu sekmīgi ievadītu brīnumainajā 
atklāsmē, ko sniedz grāmata. 
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       Ritvars Vjakse, 
Riebiņu vidusskolas 
skolnieks, lasīšanas fans   

“Apgāda Zvaigzne ABC” 
lasīšanas stafetē piedalījos 
divus gadus. Pēc grāmatām 
vairākas reizes nedēļā vai 
pat dienā devos uz Preiļu 
Galveno bibliotēku. Tur 
jutu MILZĪGU atbalstu 
no personāla, pieteiktās 
grāmatas vienmēr mani 
gaidīja. Tas bija kopīgs 
azarts un neatlaidība, 
ticība, ka izdosies. Es izlasī-
ju daaaauuuuddzzz dažādu 
grāmatu, apguvu recenzijas 
rakstīšanas prasmes un 
papildināju mīļāko 
grāmatu sarakstu.
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        Irēna Barone, Preiļu 1. pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

   Lasot Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, pašiem neapzinoties, veidojas kopīgu interešu saikne 
starp skolēniem, starp bērnu un vecākiem, kā arī skolotājiem un vecākiem. Lasītprasme ikvienam 
no mums, bērnam vai pieaugušajam, ir visa pamats.
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       Kristers Šņepsts, daudzlasītājs, 
regulāri piedalās lasīšanas konkursos

   Dalība lasīšanas konkursos nav pašmērķis, 
drīzāk man ir svarīgi uzzināt ko jaunu un 
izdzīvot grāmatas notikumus. Lasot grāmatas, 
dzīvoju to pasaulē, un tas man ļoti patīk. 
Skatoties manī, arī mazais brālis Emīls 
mazdrusciņ tika aplipināts ar grāmatu lasīšanas 
bacili, viņš gan nav tik čakls lasītājs, un biežāk 
par lasīšanu viņam atgādina vecāki vai 
bibliotekāres, taču, kad sāk lasīt, aizraujas. 

       Nadežda Hļebņikova, 
Preiļu 2.vidusskolas direktore

   Preiļu Galvenā bibliotēka izglīto un audzina 
jauniešus — viņi piedalās pasākumos, viņiem ir 
dota iespēja parādīt savus talantus konkursos un 
izstādēs. Kad skolas telpas paliek par šauru, viņi 
mācās ārpus tām, arī bibliotēkā. Bibliotēka 
šodien nav tikai grāmatas un lasītava — tā ir 
daudzfunkcionāla un sarežģīta struktūra, kas 
piedāvā gan klasisko pakalpojumu klāstu, gan 
mūsdienīgus pakalpojumus.

      Digna Prodniece, Preiļu 1.pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

   Bibliotēka iet kopsolī ar inovācijām izglītības jomā. Te notiek pasākumi, kas papildina un bagātina  
kompetencēs balstītu skolas mācību un audzināšanas darbu — izstādes, viktorīnas, konkursi, spēles, prak-
tiskas nodarbības un pasākumi lasīšanas veicināšanai, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, klases 
stundas, alternatīvās mācību stundas latviešu valodā un literatūrā, bioloģijā.
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        Anastasija Dementjeva, 
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 
ģimnāzijas 3. kursa audzēkne, 
aktīva lasītāja

   Patiess prieks par to, ka 
bibliotēka nestāv uz vietas un 
attīstās, iepērkot jaunas grāmatas, 
dažādas spēles, iesaistoties 
projektos un pilnveidojot darba 
vidi. Man bibliotēka ir palīdzējusi 
mācību procesā, rakstot projekta 
darbus, iepazīstot jaunāko 
daiļliteratūru caur Bērnu un 
jauniešu žūriju un vienkārši jauki 
pavadot laiku.
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BĒRNIEM UN ĢIMENĒM DRAUDZĪGA VIDE

   Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kas izveidots ar Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu, piedāvā izglītojošu izklaidi 
mūsdienīgām ģimenēm. Lai gan 
bibliotēkas robežas paplašinās, 
mērķis joprojām ir saturs 
un pakalpojumi. 
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        Ina Rusiņa, Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītāja
   
  Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs piedāvā jaunas un aizraujošas 
iespējas — apmeklēt robotikas nodarbības, apgūt trīsdimensiju 
zīmēšanas pamatprincipus, iepazīt pilsētas virtuālajā ekskursijā, 
pārbaudīt savas zināšanas dažādās kinētiskās viktorīnās. Šeit jaunās 
prasmes apgūst bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem.
   Liela vērtība ir galda spēles, kas ļauj attīstīt daudzas prasmes un 
iemaņas, loģisko domāšanu, spriestspēju, veiklību, trenē atmiņu. 
Un galvenais — tās veicina savstarpēju komunikāciju bez interneta 
klātbūtnes.

       Rita Cvetkova, vecākā bibliotekāre

   Svarīgs nosacījums lasītprasmes attīstīšanai ir nodrošināt bērniem 
un ģimenēm draudzīgu vidi. Bibliotēkā mazos lasītājus gaida jaunas 
mēbeles — galdiņš un krēsliņi —, jauniešus — mūsdienīgs stūrītis, 
kur pavadīt brīvo laiku, vecākus — ērta atpūta uz dīvāna.
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        Marta Ukstiņa, “Pūcīšu skolas” absolventu 
Eduarda un Roberta mamma

   “Pūcīšu skola” ir lielisks projekts, lai bērni iepazītos ar 
bibliotēku, saturīgi pavadītu laiku kopā ar vecākiem un 
iemīlētu grāmatas. Skatoties uz aizrautību, ar kādu tētis 
iesaistījās konkursā “Krauklis iesaka izlasīt”, arī pašai 
gribētos piedalīties līdzīgās sacensībās. Mūsu ģimenē 
bibliotēku apmeklējam ar lielāko prieku. Atliek tikai 
pajautāt: “Aiziesim uz bibliotēku?” un atskan 
daudzbalsīgs: “Jā! Jā!”

       Ivars, divu bērnu tētis

  Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā abi dēli atrod dar-
bošanos savam sirdspriekam — izzinošs virtuāls 
velobrauciens, robotikas nodarbības, plašs attīstošo galda 
spēļu klāsts, virtuālās realitātes brilles — lieliskas 
aktivitātes un pozitīvas emocijas!

      Ruta Vjakse
  
  Bibliotēka man ir kas vairāk. Te ir 
iespēja vienatnē vai ar konsultanta 
palīdzību atrast vizdažādākās nozaru 
grāmatas, periodiskos izdevumus, 
tematiskās mapes, izmantot informāci-
jas tehnoloģijas, apskatīt izstādes, pie-
dalīties pasākumos. Vīrs lasa nozaru 
grāmatas un izmanto tehnoloģiju 
pakalpojumus. Iespējas ir daudzveidī-
gas: mūžizglītība, kreatīva izklaide, 
pilnvērtīga laika pavadīšana, domu-
biedru satikšana, individuāla pieeja 
gan klātienē, gan saņemot padomus 
attālināti. Bērnu literatūras nodaļā ir 
smaidi, brīvība un iespējas — darboties 
un piedalīties, baudīt un priecāties, 
augt un attīstīties. Aizveru bibliotēkas 
durvis un zinu, ka es vai kāds no 
manas ģimenes drīz tās atkal vērs vaļā. 
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       Jana Skrivļa-Čevere, dzejniece, žurnāliste, Latgales patriote

  Preiļu Golvonuo biblioteka ir vīta, kur ir gaideits kotrs i ikvīns — kū sovom interesem 
atbylstūšu atrass vysa saime. Cikom babeņa škūrsta laseitovā jaunuokūs žurnalus, tikom 
mama izavielej kaidu aizraujūšu romanu, voi gruomotu, kai vyspareizuok izaudzynuot lobus 
bārnus, veiru voi sevi. Cikom lelais bruols vuicās i izaklaidej digitalūs aktivitašu centrā, 
mozais spielej paslēpis rūtaļu styureiša muojeņā.
   Bibliotekys telpuos regulāri var apsavērt kaida nūvadnīka (i na tikai) radūšūs dorbus, 
vysaidu lītu kolekcejis, gruomotu i cytu kruojumūs asūšūs materialu izstuodis par dažaidom 
tēmom, pi īejis durovom gruomotu mainis plauktā atstuot kaidu sev līku voi pajimt 
uzrunojūšu gruomotu. Taipat teik dūta īspieja redzēt i dzierdēt kluotīnē myusdīnu autorus, 
bet organizātajūs literarūs dorbu konkursūs nav rūbežu ni autoru izcelsmis i dzeivisvītys, ni 
volūdys ziņā.
   Preiļu Golvonuo biblioteka nūteikti ir vīta, kur īspieja paruodeit sovus dorbus, dūmys i 
sajiutys ir dūta kotram, bibliotekys durovys ir atvārtys ikvīnam — nuoc, īsasaisti i dori sovu 
apleicīni i ikdīnu īdvasmojūšu.
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       Vitālijs Belovs, 
Preiļu 1. pamatskolas 
3.a klases skolēns

   Robotika ir aizraujoša, 
ir jāizmanto loģika un 
jābūt uzmanīgam. Varbūt 
man tas palīdzēs 
nākotnē izvēlēties 
profesiju, jo pratīšu 
programmēt.

       Aija Zīmele, zīmola “Bērnības zeme” 
vadītāja

   Vērtīgs piedzīvojums dēlam bija „Pūcītes skolas” 
apmeklējums, kur viņš izkopa pasaku klausīšanās 
mākslu, darbojās, līmēja un zīmēja, kā arī gāja 
rotaļās un socializējās ar citiem bērniem.
   Manai ģimenei ļoti patīk mūsu bibliotēka. 
Darbinieki ir ļoti laipni un pretimnākoši, arī bērni 
te jūtas droši un atvērti, labprāt komunicē un stāsta 
savus ikdienas notikumus.
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       Inese Anina, Evelīnas mamma

   Nevaru iedomāties ikdienu bez jaunākajām bērnu grāmatām. Esam bieži bibliotēkas apmeklētāji, 
un katrreiz pārņem burvības sajūta, atrodot grāmatu, ko lasīt vakarā pirms miedziņa. Rotaļu stūrītis 
un digitālo aktivitāšu centrs dod iespēju jēgpilni un saistoši pavadīt brīvo laiku, veicina interesi par 
grāmatām. Bibliotēka ir mūsdienīga un kļuvusi tuvāka cilvēkiem.

       Kristiāna Sadauska, Preiļu Brīvās skolas 
vismazāko pētnieku grupa “Mazās personības 1”

   Bibliotēka ir vieta, kur bērniem ir brīvs fantāzijas 
lidojums. Plašais grāmatu klāsts pat vismazākajam pēt-
niekam liek apstāties un ielūkoties brīnumstāstu pasaulē. 
Prieks, ka bibliotēkā ir daudz stūrīšu, kur ielīst, noslēpties 
ar interesantu grāmatu vai mantu un ļauties fantāzijas 
lidojumam.

       Liene Vilcāne, Preiļu 
Brīvās skolas pirmssko-
las grupas audzinātāja

  Bibliotēkā mums ļoti patīk 
piespiest lifta podziņu, 
sēdēt pufos, spēlēties sapņu 
namiņā, braukt ar mašīnām 
pa ceļu paklāju, šķirstīt 
grāmatas, spēlēt dambreti 
un zīmēt uz tāfeles. Ja ir 
izstāde, noteikti izpētām.
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TĀLREDZĪGA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJA

    Preiļu Galvenā bibliotēka pārrauga, koordinē un metodiski vada Preiļu, 
Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novada 24 publiskās bibliotēkas, 
sagatavo tās akreditācijai, administrē bibliotēku 
informācijas sistēmu ALISE. Bibliotēka 
uzlabo dzīves kvalitāti. Ieguvumi 
katra iedzīvotāja profesionālajai 
karjerai un personiskajai 
dzīvei un līdz ar to augstāka 
iedzīvotāju konkurētspēja 
un dzīves kvalitāte, 
izglītotāka sabiedrība 
un cieņa pret kultūras 
vērtībām — tam ir 
netieša ietekme uz novada 
ekonomisko produktivitāti.
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       Velta Beča, metodiķe
   
   Kopš 2006. gada strādājam bibliotēkas vajadzībām piemērotā ēkā, 
kas tika renovēta ar valsts un pašvaldības finansējumu. 
Pašvaldības atbalsts bibliotēkas infrastruktūrai ir ļoti būtisks, lai, 
mainoties lietotāju vajadzībām un interesēm, bibliotēka spētu tās 
apmierināt un sniegt plašu pakalpojumu spektru vietējai kopienai. 
Dažādos pētījumos ir apliecināts, ka bibliotēkas rada četras līdz 
sešas reizes lielāku tiešo un netiešo ienesīgumu, salīdzinot ar 
ieguldījumiem. 

       Inese Šņepste, vadītājas vietniece

   Preiļu Galvenā bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām novada 
kultūras iestādēm. Sakārtota un aicinoša bibliotēka ir ne tikai nova-
da lepnums, bet arī palīdz īstenot vienu no Preiļu novada 
prioritātēm: veicināt dzīves vides kvalitāti, kas ir pamats cil-
vēkresursu attīstībai. 
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       Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

   Preiļu Galvenā bibliotēka ir viena no tām, kuras krājumi, informācijas 
organizācija un pakalpojami ir izteikti balstīti uz sava novada iedzīvotāju 
vajadzībām un interesēm. Es pazīstu bibliotēku kopš astoņdesmitajiem 
gadiem, kad to vadīja Ināra Batarāga, un to turpina darīt viņas pēctece Ilona 
Skorodihina. Viņas, izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas un mūsdienīgas 
zināšanas un praksi, kopā ar savām kolēģēm ir izveidojušas unikālu resursu tieši 
Preiļu novada ļaudīm. Te ir īpaši izcelts raksturīgais — informācija par dažādām 
novada dzīves jomām, novadniekiem un vietējiem medijiem. Īpaši izceltas arī 
pašvaldību aktualitātes, t.sk. Latgales kontekstā. Ir izveidots Preiļu reģiona 
bibliotēku elektroniskais katalogs. Unikālas ir digitālās kolekcijas, sākot ar 
Silajāņu keramiķu mantojumu un slaveno AS “Preiļu siers” ražotni. Bibliotēka 
nesavtīgi investē reģiona skolēnu zināšanās un iedzīvotāju lepnuma vairošanā 
par novada izcilo kultūras mantojumu, šodienas norisēm tradicionālajā kultūrā 
un mākslā. Investīcijas Preiļu bibliotēkā ir investīcijas cilvēkos, kuri šeit dzīvo un 
strādā.
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      Marta Rībele, 
Eiropas Parlamenta 
biroja Latvijā vadītāja

  Mums Latvijā Eiropa 
pieder tikpat, cik citiem 
eiropiešiem. Pateicoties 
dedzīgajiem un zinošajiem 
Preiļu aktīvistiem — 
bibliotēkai, Eiropas 
Parlamenta vēstniekiem 
un citiem, to arvien labāk 
izprot arī šajā Latvijas pusē. 
Paldies par jūsu lielo 
ieguldījumu!

       Rihards Sisojevs, 
Preiļu novada Vēstures 
un lietišķās mākslas 
muzeja galvenais krājuma 
glabātājs

   Preiļu muzejs un bibliotē-
ka ir kā divas māsas, kuras 
tiekas ne tik bieži kā gribētos, 
bet brīžos, kad tas notiek, 
sirdssiltā saruna ievelkas līdz 
visvēlākajai vakara stundai. 
Tāpēc priecājamies ik reizi 
tikties kopīgās aktivitātēs, 
piemēram, izstāžu atklāšanā 
vai Muzeju nakts pasākumos. 
Paldies Jums par to!
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       Riebiņu novada centrālās 
bibliotēkas kolektīvs

  Preiļu Galvenās bibliotēkas darbinieku 
ikdienas darbs ļāvis sasniegt 
pārsteidzošus rezultātus mērķu 
īstenošanā. Vienmēr esam saņēmuši 
profesionālu atbalstu un padomus dažādu 
jautājumu risināšanā.

      Māra Jēkabsone, Latvijas 
Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliotēku attīstības cetra galvenā 
bibliotekāre

   Ar katru gadu bibliotēku loma sabiedrībā 
palielinās. Ja agrāk tās bija galvenokārt 
zināšanu krātuves izredzētai publikai, tad 
šobrīd — 21. gadsimtā — tās ir ne tikai 
informācijas un zināšanu pārvaldītājas, 
bet arī kopienu saliedētājas, iedzīvotāju 
mūžizglītības nodrošinātājas, kultūras, 
demokrātijas un pilsoniskuma sekmētājas, 
spēcīgs un profesionāls atbalsts ilgtspējīgas 
sabiedrības attīstībā. Ieguldījums bib-
liotēkās nozīmē ieguldījumu cilvēkresursu 
attīstībā, kas tālāk veido mūsu valsti un tās 
nākotni. Bibliotēkas ir kā dārzs — kā mēs 
par to rūpēsimies, tādi būs mūsu augļi un 
dzīves kvalitāte.
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       Iveta Šņepste, Preiļu novada Tūrisma un informācijas centra (TIC) vadītāja

   Man ir svarīga patīkamā atmosfēra, mājīgums, izremontētās telpas. Sadarbības rezultātā radošās idejas 
īstenojušās par veiksmīgiem projektiem. Bibliotēka ir vieta radošām personībām, te notiek dažādi inte-
resanti pasākumi, kas veido pozitīvu pilsētas tēlu. 2019. gadā atklātais Ģimenes digitālo 
aktivitāšu centrs ir moderns tūrisma objekts mūsdienu jaunatnei. Bibliotēka allaž atbalsta TIC 
darbu — piedāvā telpas pasākumiem, arī virtuālajām ekskursijām. Pie ieejas TIC uzstādīta jau otrā 
kopīgā pastāvīgā ekspozīcija, šoreiz par Preiļu muižas kompleksu un parku. Mūsu bibliotēka ir 
dinamiska un inovatīva, un tādai tai ir nākotne!

       Evija Vjatere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliotēku attīstības centra vadītāja

   Būtiska nozīme ir bibliotēkas un pašvaldības 
mijiedarbībai, jo bibliotēkas infrastruktūra, profesionāli 
darbinieki, augstvērtīgi informācijas resursi sniedz 
būtisku atbalstu pašvaldības stratēģisko mērķu 
īstenošanā. Mērķtiecīgas un “gudras” pašvaldības un bib-
liotēkas sadarbības rezultātā ieguvēja vienmēr ir vietējā 
sabiedrība!
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       Elita Jermolajeva, Dr.oec., Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja, Latvijas 
Lauksamniecības universitātes vadošā pētniece

   Iepriecina tas, ka bibliotēka ievieš un izmanto dažādas modernās tehnoloģijas. Viens no 
nozīmīgākajiem bija Interreg V–A Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekts “Digitālo aktivitāšu centru 
tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 
Dienvidlatgalē” (2017–2019), kura rezultātā tika radīta vide saturīgai brīvā laika pavadīšanai ar 
jaunajām tehnoloģijām.
   “Mēs būtu laimīgi, ja mums būtu kaut vai daļa no tā, kas ir jūsu bibliotēkā,” teica Ukrainas Ņižinas 
pilsētas delegācijas pārstāvji 2019. gada novembrī Preiļos, ļoti atzinīgi novērtējot Preiļu Galvenās 
bibliotēkas iekārtojumu un piedāvātos pakalpojumus.

       Pēteris Rožinskis, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

  Preiļu bibliotekārus raksturo vēlme darīt — šāds priekšstats radās 
Riebiņu novada sadarbības rezultātā 15 gadu garumā. Sliktas 
bibliotēkas veido kolekcijas, labas bibliotēkas veido pakalpojumus, 
bet izcilas veido kopienas. Šeit vieta atrodas ikvienam sabiedrības 
loceklim. Lai arī nākamie gadi ir tikpat dinamiski!
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       Klavdija Zarāne, Preiļu novada domes 
priekšsēdētājas otrā vietniece

   Bibliotēka — tā ir vieta, uz kurieni iedzīvotāji dodas 
ne tikai pēc grāmatām. Preiļu Galvenā bibliotēka 
un mūsu lauku pagastu bibliotēkas ir kļuvušas par 
kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, kur noris 
iedzīvotāju socializēšanās un informācijas apmaiņa. 
Bibliotēkās tiek ģenerētas jaunas idejas, organizē-
tas tikšanās, notiek kultūras pasākumi. Ieguldījums 
bibliotēku attīstībā — tā ir tālredzīga pašvaldības 
investīcija.

       Juris Vucāns, 
uzņēmējs

   Biblioteka pastuov par 
vierteibom: par gruomotom 
un vīdumu, par gudreibu, 
par dzeivisziņu. Bibliotekas 
pakolpuojums ir zineibys, kū 
var vuiceitīs vysu dzeivi, na 
tikai skūlā. Pats vairuok losu 
e-gruomotys, a sajiutu 
leimenī papeira gruomotys 
nikas navar aizstuot. Pateik, 
ka biblioteka ir atvārta 
idejom. Gora acim radzu 
gruomotu parku pretim 
bibliotekai — laseišona un 
gudreibys byutu iznastys 
uorā nu telpom, tyvuok 
sabīdreibai. Parks varātu tapt 
ar vītejūs uzjiemieju atbolstu, 
bet īguvieji byutu visi. 

      Sintija Ančeva, jaunatnes lietu speciāliste   

   Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” kopā ar 
bibliotēku ir īstenojis vairākus vides uzlabošanas 
projektus. Notiek literāli muzikāli pasākumi jauniešiem. 
Kopā veiksmīgi noris arī ikdienas sadarbība un dažādi 
saimnieciskie darbi. 
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21. oktobra Preiļu pilsētas valdes 
sēdē tiek nolemts atvērt bibliotēku – 
lasītavu Liepu ielā 7 ar darba laiku no 
18:00 līdz 22:00.

1930

Bibliotēka atrodas Daugavpils ielā 17, 
tajā ir 730 grāmatas.

1936

Nodibināta Preiļu pilsētas bērnu 
bibliotēka, kas atrodas Tirgus laukumā.

1952

Preiļu rajona bibliotēka iekārtojas kultūras 
nama ēkā Raiņa bulvārī 19.

1957

Izveidots centralizēts 
bibliotēku tīkls, kur 
metodisko darbu veic 
Preiļu rajona centrālā 
bibliotēka. Preiļu pilsētas 
bērnu bibliotēka 
izvietota Raiņa bulvārī 1. 

1977

Notiek 
pārcelšanās uz bib-
liotēkas vajadzībām 
atbilstošām telpām 
Rēzeknes ielā 24a. 

1986
SĀKUMS
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Ar Preiļu rajona padomes lēmumu 
bibliotēka kļūst par Preiļu rajona 
Galveno bibliotēku.

1994

Preiļu pilsētas Bērnu bibliotēka tiek 
pievienota Preiļu rajona Galvenajai 
bibliotēkai.

2000

Tiek izveidota mājaslapa: 
www.preilubiblioteka.lv.

2003

Bibliotēka iekārtojas renovētās 
telpās Kārsavas ielā 4.

2006

Preiļu Galvenā bib-
liotēka kļūst patstāvīga 
Preiļu novada domes 
iestāde, tiek akreditēta 
un piešķirts reģiona gal-
venās bibliotēkas statuss.

2007

Tiek ieviestas 
elektroniskās 
lietotāju kartes.

2011

Atklāts ģimenes digitālo 
aktivitāšu centrs.

2019

Preiļu Galvenajai 
bibliotēkai — 90.

2020
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Horizontāli: 7. Bibliotēkā esošo 
dokumentu kopums. 8. Zinātne, 
kas pētī cilvēku sabiedrības 
attīstību, tās posmus. 9. Latvijas 
dziedātājas un dziesmu autores 
Savadogo (1993) vārds. 10. Lat-
viešu rakstnieks (1949-2014), 
grāmatas “Tiesāšanās kā 
māksla” autors. 12. Krievu 
rakstnieks un dzejnieks (1880-
1921), grāmatas “Lakstīgalu 
dārzs” autors. 16. Jāņa Pliekšāna 
literārais pseidonīms. 18. Lato 
Lapsas grāmata “Zem Mu-
hameda …..”. 21. Preiļu Gal-
venā bibliotēka (abreviatūra). 
22. Apdzied ar līgo dziesmām. 
23. Dokumentālu materiālu 
kopums, krājums. 24. Zigurda 
Mežavilka grāmata (1977). 
25. Pārklājs, sedzene. 27. Ad-
ministratīvi teritoriāla vienība 
Latvijā. 29. Apmācības cikls 
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 Vertikāli: 1. Iespieddarbs — iesiets vai brošēts neperiodisks izdevums. 2. 
Terēzas Kreinas romāns “Vasara …..”. 3. Latgales stāstnieku festivāls „….. 
stuosti”. 4. Aforismu grāmatas “Neprāta cildenie pamati” (1995) autors. 
5. Saslietu linu kūļu kopa. 6. Drupača. 11. Saruna starp divām vai 
vairākām personām. 13. Kāri Frederikes Brennes romāns “Zem kuplo ….. 
dziļajām ēnām”. 14. Režisores Signes Baumanes animācijas filma “Ak-
meņi manās …..” (2014). 15. LRT raidījumu cikls “Saudzēt, saglabāt, ….. . 
Daba.” 16. Laupītāja meita Astridas Lindgrēnes grāmatā. 17. Populārs sen-
grieķu mitoloģijas varonis, kurš lidojis ar vaska spārniem pārāk tuvu sau-
lei un gājis bojā. 19. Luīzes Pastores grāmata bērniem Operācija “…..”. 20. 
Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Cilvēki, lietas un vietas” (2017) režisors. 
26. Latviešu rakstniece (1986), saņēmusi Latvijas Literatūras gada bal-
vu par grāmatām “Maskačkas stāsts” (2013) un “Svešinieka atnākšana” 
(2015). 28. Eteles Voiničas romāns. 30. Latviešu dzejnieks (1960), dze-
joļu krājuma “Mīļākais tētis pasaulē” autors. 31. Māra Runguļa grāmata 
“Mana mīļā …..”. 32. Raimonda Paula mūzikas albums “Mana privātā …..” 
(2005). 33. Režisora Zaka Brafa romantiskā drāma “Parku …..”.

kvalifikācijas celšanai, 
amata, kādu iemaņu 
apgūšanai. 34. Latviešu 
kinorežisors, aktieris, 
rakstnieks, gleznotājs, 
publicists (1936), filmas 
“Cilvēka bērns”  (1991) 
režisors. 35. Publiskai 
apskatei izvietots māk-
slas priekšmetu kopums. 
36. Katoļu garīdznieks 
(1891–1989), sarakstījis 
grāmatu „Pa atmiņu 
stygom”. 37. Ezoterismā 
ļoti reti sastopama per-
sona, kurai nav karmas, 
kurai nav nepieciešams 
būt cilvēkam, bet kura 
pieņem cilvēka formu, 
lai varētu cilvēkiem 
palīdzēt.

Atbildes: Horizontāli: 7. Krājums. 8. Vēsture. 9. Aminata. 10. Grūtups. 12. Bloks. 16. Rainis. 18. Palmas 
21. PGB. 22. Aplīgo. 23. Arhīvs. 24. TTT. 25. Apsegs. 27. Novads. 29. Kursi. 34. Streičs. 35. Izstāde. 36. 
Grišāns. 37. Avatārs.
Vertikāli: 1. Grāmata. 2. Sjēnā. 3. Omotu. 4. Vētra. 5. Stats. 6. Kripata. 11. Dialogs. 13. Lapotņu. 14. Ka-
batās. 15. Samīļot. 16. Ronja. 17. Ikars. 19. Maska. 20. Sīlis. 26. Pastore. 28. Dundurs. 30. Pelšs. 31. Učene. 
32. Dzīve. 33. Štats.

59





Mana dzīve sākās tad, kad es ieguvu bibliotēkas lasītāja karti.

Rita Meja Brauna





Pilnību cilvēks vēl nekad nav sasniedzis, tādēļ mums vēl ir 
laiks dzīvot un mācīties. Tā bija, tā ir un tā arī būs mūžīgi. 

Igors Pličs 





Pati bibliotēku eksistence sniedz labāko pierādījumu, ka 
mums vēl ir cerība cilvēka nākotnei.

Tomass Stērnss Eliots





Grāmatas prātam ir nepieciešamas tikpat ļoti, cik zobenam 
asināmais. 

Džordžs R. R. Mārtins





Grāmata ir dāvana, kuru var atvērt vairākkārt. 

Gerisons Keilors





(..) Bibliotēkā sevi ātrāk ierauga.

Imants Ziedonis





Vienīgais, kas obligāti jāzina, ir bibliotēkas atrašanās vieta.

Alberts Einšteins





Tas, kurš lasa grāmatas izdzīvo tūkstošiem dzīvju. Tas, kurš 
nelasa, tikai vienu.





Māja bez grāmatām ir kā istaba bez logiem.

Heinrihs Manns





Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nav vientuļš.





Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties ceļojumā. 

Emma Gulliforda





Ja tev pieder dārzs un bibliotēka, tev ir viss, kas cilvēkam 
nepieciešams.

Cicerons





Lasīšana un dzīvošana kopā ar grāmatu ir neticama laimes 
sajūta.

Nora Ikstena





Lasīšanas brīdī šķiet, ka neesmu savā laikā, jo “Grāmatu 
laiks, tāpat kā mīlestības laiks, pagarina mūžu”. 

Daniels Penaks





Grāmatas nav sarakstītas, lai tām ticētu, bet lai tajās vēstītais 
tiktu pakļauts prāta pārbaudei. Lasot kādu grāmatu, mums 
nav jājautā, ko tā saka, bet — ko tā gribējusi pateikt. 

Umberto Eko





Literatūras galvenais uzdevums — pateikt mums patiesību 
par mums, stāstot par cilvēkiem, kuri nekad nav eksistējuši. 

Stīvens Kings





Es vienmēr esmu iedomājies, ka paradīze būs sava veida 
bibliotēka.

Horhe Luiss Borhess





Ar brīvību neko daudz nevar padarīt. Vienkārši vairāk jālasa. 
Brīvība eksistē, lai mēs ietu uz bibliotēku.

Josifs Brodskis





Gūgle piedāvā 100 000 atbilžu, bet īsto atbildi sniedz 
bibliotekārs.

Nīls Geimens





Bibliotēka nav greznība, tā ir nepieciešamība.

Henrijs Vords Bīčers



www.preilubiblioteka.lv


