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Kādreiz un tagad



Otrā pasaules kara laikā, 
1944. gada rudenī, cietusī ēka 

Raunas ielā 1, Cēsīs

Ēka Raunas ielā 1 1948. gadā

Šī ēka bija pirmais pēc kara atjaunotais 
nams Cēsīs. To atjaunoja Cēsu pilsētas 
izpildu komitejas Remontu-būvkantora 
strādnieki Cēsu pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildu 
komitejas vajadzībām.
1954. gada sākumā bibliotēku iekārtoja 
ēkas pirmajā stāvā, kur tai bija atvēlēta 
daļa telpu.
1961. gadā ielu pārdēvēja 
kosmonauta Jurija Gagarina vārdā.

Cēsu Centrālā bibliotēka
2019. gadā



■ D

Abonementa vadītāja Marta Gauja un 
bibliotekāre Austra Miezīte 1949. gadā 
Cēsu apriņķa bibliotēkā Rīgas ielā 7, 

otrajā stāvā, abonementā

Abonements Cēsu rajona bibliotēkā 
Raunas ielā 1 līdz 1959. gadam. Lete 

norobežoja apmeklētājiem ieeju 
grāmatu krātuvē

Abonements pēc remonta 1959. gadā - jaunā abonementa lete bija piemērota arī 
bibliotekāres darba galdam lasītāju formulāru aizpildīšanai.

Attēlā bibliotēkas vadītāja L. Mazareviča iepazīstina ar bibliotēku Cēsu 1. vidusskolas 
audzēkņus un skolotāju Siliņu.

Cēsu Centrālās bibliotēkas abonements
2019. gadā



Cēsu apriņķa bibliotēkas lasītava Rīgas ielā 7, otrajā stāvā, 40-to gadu beigās

Stūrī atradās stends, kas propagandēja padomju avīzes. Plauktā lozungs ar V. Ļeņina 
citātu: „Avīze ir ne vien kolektīvs propagandists un aģitators, bet arī kolektīvs 

organizators." Fonā - Viskrievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas ģenerālsekretāra 
J. Staļina portrets. Attēlā bibliotekāres: no kreisās puses Ludmila Leimane, no labās puses 

otrā Agnese (Rauziņa) Meldre.

Cēsu rajona bibliotēkas 
lasītava Raunas ielā 1 

1954. gadā. Centrā 
avīzi lasa ilggadējais 
bibliotēkas lasītājs 

b. Kiršfelds

Cēsu rajona bibliotēkas 
lasītava Raunas ielā 1 

1956. gadā

Cēsu Centrālās 
bibliotēkas lasītava 

2019. gadā



Galvenie notikumi
25 gados



Pēc Otrā pasaules kara, no 1944. gada rudens, padomju varas institūcija - Cēsu apriņķa izpildu komiteja - liek izņemt un 
iznīcināt no bibliotēkas krājuma Latvijas Republikas laikā izdoto literatūru. "Kaitīgo” autoru sarakstā nonāca daudzi atzīti 
latviešu rakstnieki. Pakāpeniski no krājuma izslēdza visus 1920.-1930. gadu izdevumus.

Janvārī Cēsu pilsētas bibliotēka kļūst par Cēsu apriņķa bibliotēku, kuras pārraudzībā ir ciemu, kolhozu un padomju saimniecību 
bibliotēkas.
No 1. jūnija apriņķa bibliotēka sāk izsniegt grāmatas lasītājiem uz mājām. Abonementa darba laiks darba dienās 13.00-15.00 
un 16.00-19.00, bet sestdienās no 13.00 līdz 16.00.
No 1945. gada Cēsu bibliotēka kļūst ne tikai par konsultatīvo iestādi vairāk nekā 30 ciemu bibliotēkām, bet arī realizē tai 
uzliktās pārvaldes un kontroles funkcijas.

Cēsu apriņķa bibliotēkas amata vienību jeb štatu sarakstā, ko apstiprināja Cēsu apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājs A. Živa, 
tiek paredzēts, ka bibliotēku vada direktors un strādā pieci darbinieki: vecākā bibliotekāre, trīs bibliotekāres un apkopēja. 
Bibliotēkā pieejami un lasāmi 30 žurnāli un 20 dažādi laikraksti.

Bibliotēkas darbinieces piedalās sabiedriskajos pilsētas drupu novākšanas un jaunas dzelzceļa stacijas celšanas darbos.
Bibliotēkas telpu apkures vajadzībām bibliotēkas darbinieces piedalās kūdras sagādē no purva.
Bibliotēka ir metodiskais centrs visām apriņķī esošajām 40 bibliotēkām.

No bibliotēkas krējuma tiek izņemtas 1025 grāmatas. Saskaņā ar izņemšanas aktos rakstīto informāciju 451 
eksemplārs no grāmatām "komisijas klātbūtnē" tiek sadedzināts krāsnī.
Bibliotēkas darbinieki izbrauc uz apriņķa pagastiem, propagandē grāmatas un izpilda kolportieru 
pienākumus, izpārdodot tās. Tiek pārbaudīta arī lauku bibliotēku darbība.

Aprīlī laikrakstā „Cēsu Stars" tiek ziņots, ka Cēsu bibliotēkas kolektīvs cītīgi strādā kolhozu bibliotēku organizēšanā. Lielākās 
bibliotēkas izveidojušās vecākajos kolhozos - artelī „Pamats”, Ērgļu kolhozā „1. Maijs", Priekuļu kolhozā „Jaunais ceļš".
31. decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Cēsu apriņķis tiek likvidēts un tā teritorija iekļauta Cēsu, Ērgļu, 
Gaujienas un Smiltenes rajonos. Līdz ar to mainās arī bibliotēkas metodiskais darbs - no 40 ciemu bibliotēkām rajona 
bibliotēkas pārziņā atrodas vairs tikai 23 ciemu bibliotēkas.

Janvārī Cēsu apriņķa bibliotēka kļūst par Cēsu rajona bibliotēku.
Reizi mēnesī pilsētas radio tīklā tiek veidotas radiopārraides - apskati par jaunākajām grāmatām, recenzijas, 
tiek propagandēta literatūra par aktuālām tēmām un translēti bērnu grāmatu fragmentu lasījumi.
Cēsu rajona bibliotēkai piešķirts LPSR (Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas) Ministru padomes Kultūras 
un izglītības iestāžu komitejas, Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības Centrālās Komitejas 
(LĻKJS CK) un Latvijas PSR Izglītības darbinieku arodbiedrības ceļojošais Sarkanais karogs.



Lasītāju konferenču un literāro vakaru organizēšana notiek sadarbībā ar Cēsu 1. vidusskolu, Cēsu Skolotāju institūtu un Cēsu 
rajona Komjaunatnes komiteju.
Bibliotēkas darbinieki piedalās ražošanas darbā Molotova vārdā nosauktajā šefības kolhozā Jaunraunas ciemā.

Bibliotēka apkalpo 16-18 ceļojošās bibliotēkas - Cēsu pilsētas invalīdu namā, Cēsu rajona 
slimnīcā, 3 karaspēka daļās, Cēsu rajona kolhozos un citur.
Vasaras mēnešos tiek izlikti grāmatu, žurnālu un laikrakstu stendi Cēsu kultūras nama rīkotajos 
atpūtas vakaros un pionieru sarīkojumā, organizējot bērniem rotaļas un spēles. Svētdienās Oktobra 
parkāmāksliniecisko pašdarbnieku koncertu laikā darbojas laikrakstu un žurnālu galds, par ko rūpējas bibliotēkas darbinieces.

Martā rajona bibliotēka kopīgi ar Kultūras namu atver Kultūras namā lasītavu.
Aprīlī un maijā Cēsu pilsētas bibliotēkas darbinieki strādā pie Vorošilova laukuma (tagad Vienības laukums) 
izdaiļošanas darbiem.

Gada sākumā bibliotēka tiek pārcelta no ēkas Rīgas ielā 7 uz plašākām telpām Raunas ielā 1. Ilggadējā bibliotekāre Marta Gauja
par pārcelšanos atcerējās: „[..] lielāko tiesu grāmatu fonda pārvedām ar 

ragaviņām, nedaudz palīdzēja kāds lasītājs ar personīgo zirgu. Jaunajās telpās bija centrālapkure. Mums 
atkrita vēl viena rūpe - par kurināmā sagādi. Kad bijām vecajās telpās, vasarā bija kūdras purvos jāsagatavo 
kūdras briketes apkurei. Lai taupītu kurināmo, grāmatu krātuves nemaz nekurinājām vai to darījām pavisam reti." 
No novembra Cēsu grāmatnīcā ir nopērkama Ainas Deglavas brošūra „Masu bibliotēka - aktīvs palīgs komunisma celtniecības darbā",

kur publicēta Cēsu rajona bibliotēkas darba pieredze.

Jūlijā bibliotēkas vadītājai Lūcijai Mazarevičai tiek piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās kultūras darbinieces 
goda nosaukums.
Bibliotēkas lasītavā pieejami vairāk nekā 70 dažādu nosaukumu laikraksti un žurnāli latviešu un krievu valodās.

Bibliotēkā ir kupls brīvprātīgo palīgu pulks: skolotāji bb. Skuja, Ābele, Bullis, Lībiete, novadpētniecības muzeja darbinieks 
b. Loze, vietējo skolu vecāko klašu audzēkņi, mājsaimnieces.

14. maijā bibliotēka atver durvis pēc remonta. Bibliotēkā ir ieviestas pārmaiņas - likvidēta lete, kas 
šķir apmeklētājus no grāmatu plauktiem, un uzstādīti brīvpieejas grāmatu plaukti, kur lasītāji paši 
izvēlas grāmatas līdzņemšanai par politiku, lauksaimniecību, dabaszinātnēm, kā arī materiālus 
par Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) 21. kongresu un daiļliteratūru.
Pēc valsts politikas un kultūras dzīves liberalizācijas 1950.-1960. gados apritē atgriežas daļa pirmspadomju literāro darbu.



Cēsu rajona bibliotēkai piešķir rakstāmmašīnu „Volga” par iegūto 2. vietu Latvijas PSR Kultūras 
ministrijas organizētajā kultūrizglītības iestāžu darba skatē.
Šajā gadā bibliotēka aktīvi iesaistās pilsētas bērnības svētku organizēšanā - bibliotēkā notiek 
vecāku, bērnu un kūmu reģistrācija, kā arī tiek organizētas orgkomitejas locekļu sanāksmes.

Saskaņā ar Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas (PSKP CK) 1959. gada septembra lēmumu par 
bibliotēku metodiskās vadības „pastiprināšanu" arī Cēsu rajona bibliotēkā no 1961. gada 1. aprīļa izveido atsevišķu štata 
jeb amata vienību „metodiķis”.
19. oktobrī Cēsu rajona bibliotēka organizē lekciju - konsultāciju „Veselības stunda jaunietēm". Konsultē ārste Kokare.

Bibliotēkas telpās veic grāmatu krātuvju remontu, kā arī grāmatu fonda inventarizāciju.
Cēsu rajonam tiek pievienota daļa likvidētā Siguldas rajona ciemu bibliotēku, sasniedzot skaitu - 45.

No aprīļa bibliotēka sāk organizēt „Mutvārdu žurnālu" - jauno grāmatu izstāžu dienās notiek arī tikšanās ar dažādu profesiju 
cēsniekiem. Aktīvi iesaistās skolotājas Putniņa un Kolodjažnaja, tēlnieks doc. Jansons, Mūzikas vidusskolas skolotājs 
Grandavs, skolotāji Pavlovs un Anspaks un citi. Šādu pasākumu plānots organizēt reizi ceturksnī.
Ik mēnesi bibliotēka izdod satīrisko avīzi „Dadzītis", kas atmasko, kritizē un uzskaita tos lasītājus, kuri negodīgi izturas pret 
sabiedrisko īpašumu un citiem lasītājiem.
Bibliotēkas rīcībā esošais, aptuveni 20 gadus nokalpojušais velosipēds tiek nodots lūžņos.

Bibliotēkā strādā 8 darbinieki - vadītāja L. Mazareviča, abonementa vadītāja M. Gauja, pārvietojamo 
bibliotēku vadītāja L. Leimane, lasītavas vadītāja V. Šulce, bibliotekāre A. Čilipāne, kura noformē 
uzskatāmo aģitāciju, bibliotekāre E. Budkēvica, kura galveno darbu veic ar ciemu bibliotēkām, t.i. veic 
metodisko darbu, un 2 apkopējas.
Metodiskā darba apjoms ir liels, jo rajonā darbojas 35 ciemu, 2 ciematu, 2 bērnu, 13 arodbiedrību un 
10 kolhozu bibliotēkas (kopā pavisam 65 bibliotēkas).

Novērtējot panākumus literatūras propagandā un lasītāju ideoloģiskās audzināšanas veicināšanā, 
bibliotēkai tiek piešķirts goda nosaukums „Teicama darba bibliotēka".
Gada pirmajā pusē Cēsu rajona bibliotēka organizē iepriekš nebijušu pasākumu - Cēsu rajona 
personīgo bibliotēku skati. Skates uzvarētāji saņem atzinības veltes, par viņiem raksta laikraksts 
„Padomju Druva".

Gandrīz visas izstādes un pasākumus velta V. Ļeņina 100. dzimšanas dienai.
Tiek pieņemts jauns „Nolikums par vienotu visas valsts starpbibliotēku abonementa sistēmu Padomju Savienībā". Tādejādi 
tiek uzlabota sistēma grāmatu pasūtīšanai no ikvienas Padomju Sociālistisko Rebubliku Savienības (PSRS) bibliotēkas, arī 
no ārzemju bibliotēkām.



Darbinieki



Lūcija Mazareviča 
(1909-1986) 

bibliotēkas vadītāja

• Cēsu bibliotēkā strādājusi no 1946. gada jūlija līdz 1986. gadam.
• 1932. gadā sākusi strādāt par bibliotekāri Rīgas 6. bibliotēkā. Pēc desmit gadu darba 
pieredzes galvaspilsētā, karam beidzoties, ar ģimeni pārcēlusies uz Cēsīm.
• 1947. gada jūnijā Cēsu apriņķa Kultūrizglītības iestāžu nodaļas vadītāja Klāra Kukaine izdeva 
pavēli atbrīvot no amata līdzšinējo Cēsu apriņķa bibliotēkas direktoru Augustu Brutānu, 
oficiāli - pēc viņa paša lūguma, un jūlijā par bibliotēkas direktori kļūst Lūcija Mazareviča.
• Darbs kā iestādes vadītājai pēckara gados nav bijis viegls - malka un kūdra bibliotēkas 
apsildīšanai jāsagādā pašiem darbiniekiem; vadībai jāziņo par sasniegumiem bibliotekārajā 
un sabiedriski politiskajā darbā, taču atskaites tiek rakstītas uz jebkāda pieejama papīra - 
vai tā būtu burtnīcas lapa, vai no grāmatas izgriezta, tikai no vienas puses apdrukāta lappuse. Sniedzot metodisko un 
praktisko palīdzību ciemu bibliotēkām, bibliotēkas darbiniekiem ceļš uz Jaunraunu, Priekuļiem, Drabešiem un citur tika 
mērots kājām, tālāks ceļš tika mērots ar gadījuma kravas mašīnām un divriteņiem, jo autobusi nekursēja.
• No LPSR Galvenās literatūras un izdevniecību pārvaldes (Glavļita) regulāri tika saņemti iznīcināmo grāmatu saraksti. 
L. Mazarevičas vadībā, 1948.-1949. gadā, pamatojoties uz šiem sarakstiem un Cēsu apriņķa pilnvarotā piesūtītajiem 
rakstiskajiem un mutiskajiem rīkojumiem, no bibliotēkas krājuma norakstīja 4810 grāmatas. Kā vēlākos gados viņa 
atzinusies kolēģēm: „Dega grāmatu sārti, lai kā sāpēja sirds. Nepaklausīt nedrīkstēja, tad draudēja smagas sankcijas". 
Taču oficiālajās atmiņās par darbu rajona bibliotēkā rakstījusi: „Piecdesmitajos gados strādāt rajona bibliotēkā bija 
viegli, jo daudz darbā mums palīdzēja ar padomiem un metodiskiem norādījumiem Partijas komitejas, Kultūras nodaļas 
un komjaunatnes vadošie darbinieki."
• 1955. gada jūlijā L. Mazarevičai tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās kultūras darbinieces goda nosaukums. 
Par darbu Kultūras ministrija piešķīra 10 dienu ceļojumu uz Maskavu, tautsaimniecības sasniegumu izstādi, un 10 dienas 
Ļeņingradā [tagad Sanktpēterburgai uz Vissavienības bibliotekāru sanāksmi.
• 1959. gada decembrī bibliotēkas direktore Lūcija Mazareviča tika apbalvota ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda 
rakstu - sakarā ar 50 dzimšanas dienu par nopelniem darbaļaužu komunistiskā audzināšanā un padomju literatūras 
propagandēšanā.
• Kopš 1963. gada, daudzu gadu garumā, cēsnieki L. Mazarevičas vārdu saistīja arī ar vienu no jaukākajām padomju 
tradīcijām - Cēsu pilsētas bērnības svētkiem, kurus svinēja katru gadu augustā.
• 1965. gada sākumā Cēsu rajona bibliotēkas vadītāja kandidējusi Cēsu pilsētas darbaļaužu deputātu padomei pilsētas 
13. vēlēšanu apgabalā un tikusi ievēlēta.
• 1965. gadā par lieliem nopelniem tautas kultūras attīstīšanā Cēsu rajona bibliotēkas vadītāja L. Mazareviča tika 
apbalvota ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu.
• Pret kolēģiem bijusi prasīga, bibliotēkā valdījusi stingra disciplīna, taču nenoliedzami bibliotekārais darbs bija viņas 
sirdsdarbs. Viņas viedoklis augstu tika vērtēts protesionālajās aprindās, un Cēsu rajona bibliotēkas darbs bieži tika minēts 
kā paraugs citām bibliotēkām.  



Marta Gauja jeb Gaujiņa
(1917-2001) 
bibliotekāre

• Cēsu bibliotēkā strādājusi no 1946. gada jūlija līdz 1986. gadam.
• Tūlīt pēc vidusskolas beigšanas darbu sākusi kā bibliotekāre, bet no 1948. gada marta viņa iecelta 
par abonementa pārzini jeb kā vēlāk teica - abonementa vadītāju. Tas ir darbs, kas viņai patika un 
padevās - gan sameklēt lasītāju pieprasītās grāmatas, gan ieteikt kaut ko interesantu.
• Vēlāk strādājusi, komplektējot un apstrādājot grāmatas. Direktores L. Mazarevičas atvaļinājuma laikā 
veikusi viņas darba pienākumus.
• Gaujiņa vienmēr labprāt apmeklēja dažādus kursus un seminārus, centās papildināt savas zināšanas. 
Daudziem jaunajiem bibliotekāriem viņa bija tas cilvēks, kas ievadīja bibliotēkas darbā, vienmēr atsaucīga, 
izpalīdzīga, mīļa. Runājot ar kolēģiem vai bibliotēkas apmeklētājiem par Gaujiņu, nekad nav dzirdēts 
neviens slikts vārds.
• Gaujiņa bijusi īsts kultūras un mākslas cilvēks, regulāri braukusi uz koncertiem, teātra un baleta izrādēm 
Rīgā. Un šo mīlestību viņa nodevusi tālāk no paaudzes paaudzē - dēls vijolnieks, Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra inspektors Jānis Gauja, mazdēls režisors Andris Gauja.
• Gaujiņa draudzējās ar rakstnieci Annu Saksi, viņas mājā Poruka ielā tapuši daži rakstnieces darbi.
• Par labu darbu M. Gauja saņēmusi vairākus goda rakstus, pateicības rakstus un citus apbalvojumus.
• Pēc aiziešanas pensijā pārcēlusies uz Rīgu, taču saikni ar bibliotēku nav pazaudējusi.
• Marta Gauja mirusi 2001. gadā, apglabāta Priekuļu kapos.



Ludmila Leimane jeb Ļudiņa
(1930-2004)
bibliotekāre

• Cēsu bibliotēkā strādājusi no 1950. līdz 1994. gadam.
• Dzimusi Krievijā, Smoļenskas apgabalā, 1944. gadā pārcēlās uz Latviju - vecāku dzimteni. 1946. gada 
novembrī sākusi strādāt Cēsu pilsētas bērnu namā par vecāko pionieru vadītāju, 1948. gadā to pašu darbu 
turpināja Spāres palīgskolā.
• 1950. gada 2. novembrī sākusi darbu Cēsu rajona bibliotēkā Rīgas ielā 7 par Bērnu nodaļas bibliotekāres 
pagaidu vietas izpildītāju, taču jau no 1951. gada strādāja abonementā lasītāju apkalpošanā.
• 50-to gadu beigās viņai tiek uzticēts ceļojošo jeb pārvietojamo bibliotēku vadīšanas darbs ne tikai pilsētā, 
bet arī rajona ciemos un kolhozos. Šo darbu viņa veica līdz pat 70-tajiem gadiem, kad stafeti nodeva 
jaunajai bibliotekāru paaudzei. Šajos gados bibliotēka Cēsu pilsētā noorganizēja ap 15 pārvietojamajām 
bibliotēkām, un liels nopelns to izveidei un darbībai ir tieši L. Leimanei. īpaši laba sadarbība veidojās ar
4. Autoremonta rūpnīcu (ARR). 1970. gada 23. aprīļa „Padomju Druva" vēsta: "Viena no ceļojošajām 
bibliotēkām darbojas 4. autoremonta rūpnīcā. Katru piektdienu L. Leimane noteiktā laikā ierodas pie 
lasītājiem. Viņa atved lasītājiem pieprasītās grāmatas, vienmēr ir dzīvespriecīgā, labā garastāvoklī. Saņemt 
vēlamo grāmatu ir patīkami katram, bet vēl patīkamāk ir to kopā saņemt ar labiem vārdiem." To, ka darbs 
veikts godam, liecināja arī 4. ARR administrācijas pateicība un naudas prēmija bibliotekārei.
• Kā pati Ļudiņa mēdza teikt: „Tas bija skaistākais posms manā mūžā." Tieši šeit visspilgtāk izvērtās viņas 
talants, kontaktējoties ar lasītājiem. Tolaik Autoremonta rūpnīcā bija ļoti daudzveidīgs tautību un profesiju 
sastāvs un Ļudiņa sapratās ar visiem. Viņai uzticēja ne tikai literatūras izvēli, bet arī sirdslietas, noslēpumus 
un kreņķus, jo Ļudiņa katrā situācijā ne vien iedziļinājās un prata dot gudru padomu, bet dažu labu negāciju 
viņa veikli apspēlēja un pārvērta amizantā jokā.



Kristīne Vandere jeb Vandermāte
(1870-?)
• Dzimusi 1870. gadā. Pēckara gados K. Vandere saglabājusi vairākas iznīcībai nolemtās bibliotēkas 
grāmatas, tajā skaitā Zvaigznītes Jēkaba „Kopoti Raksti" (sast. A. Goba, 1924) un A. Zandberga „Atmiņas 
par Krišjāni Valdemāru" (1925). 2000. gadā tās nonāca atpakaļ bibliotēkā.
• Bibliotēkas ilggadējā apkalpotāja K. Vandere bibliotēkā strādājusi līdz 1950. gada septembrim, 
kad devās pensijā.

Katrīna Sērmūksle
(?-1983)
• Bibliotēkas apkalpotāja jeb apkopēja. Strādājusi no 1950. gada.
• Pirms darba bibliotēkā strādājusi arī kino „Metropol" Cēsīs.
• Līdz ar L. Mazareviču un M. Gauju iesaistīta komisijā grāmatu izņemšanai no krājuma un lapu izgriešanai 
no grāmatām. Taču tajā pat laikā brīvprātīgi uzņēmusies pienākumu labot bojātos grāmatu eksemplārus - 
sastiprināt irstošos grāmatu vākus, ielīmēt izkritušās un salīmēt pārplēstās lapas.
• Mirusi 1983. gada 12. februārī 78 gadu vecumā. Apbedīta Cēsīs, Meža kapos.

M. Radziņa
Bibliotēkas apkopēja. Droši zināms, ka strādājusi 1965./66. gadā.

Elza Ottosone
1945. gada 4. janvārī darbā uz bibliotēku sevi lūgusi pārcelt tautas izglītības nodaļas kancelejas darbiniece, 
bijusī mājskolotāja Elza Ottosone, kādreizējās Cēsu Pilsmuižas pārvaldnieka meita. Bibliotēkas direktors 
A. Brutāns akceptējis pieņemšanu darbā, novērtējot viņas valodu prasmes. E. Ottosone pārvaldīja franču, 
vācu un krievu valodu, kas bija svarīgi padomju varas apstākļos, jo bibliotēkas dokumentācija bija jākārto 
krievu valodā. Darbu bibliotēkā pārtraukusi 1946. gada septembrī.

A. Jēgere
Bibliotēkā strādājusi no 1945. gada oktobra līdz 1946. gada jūlijam.

Agnese (Rauziņa) Meldre
1946. gada oktobrī sākusi strādāt par jaunāko bibliotekāri. Strādāja abonementā 
un bija atbildīga par ceļojošajām bibliotēkām. Darbu bibliotēkā pārtraukusi 1957. gadā.



Silvija Bumbiere
Bibliotēkā strādājusi no 1947. līdz 1948. gadam. 1948. gada martā viņai tika uzticēts darbs 
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.

J

Austra Rušķe
Cēsu Skolotāju institūta studente. 1948. gada aprīlī viņai tika dots papildu darbs uz laiku. A. Rušķei noteica 
6 stundu darba dienu ar algu 250 rbļ. mēnesī. Rudenī viņa turpināja mācības institūtā. Pēc mācībām Cēsīs 
pabeigusi arī fizkultūras institūtu un vēlāk kļūst par Ēdoles septiņgadīgās skolas direktori un Matīšu 
astoņgadīgās skolas direktori.

Austra Miezīte (Šarapova)
Strādājusi bibliotēkas abonementā no 1948. līdz 1950. gadam.

Kārlis Veinbergs
Cēsu 1. vidusskolas 10. klases skolnieks. Pieņemts darbā saslimušās bibliotekāres vietā no 1950. gada 
12. maija līdz 10. oktobrim. Viņa tēvs, Cēsīs pazīstams tirgotājs J. Veinbergs, iespējams, jau tad bija gājis 
bojā izsūtījuma nometnē Sibīrijā. Pēckara apstākļos alga par darbu bibliotēkā mazliet palīdzēja viņa 
ģimenei, kurā bija māte un brālis.

Ojārs Dambis
1952. gadā Bibliotēkā strādājis kā bibliotekāra pagaidu aizvietotājs. Kad bibliotēka partijas XIX kongresa 
sagaidīšanai iekārtojusi literatūras stendu, O. Dambis mākslinieciski apdarinājis atsevišķi atainotās
Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas (VK(b)P) XIX kongresa direktīvas par Baltijas republiku attīstību 
no 1951. līdz 1955. gadam.

Evgenija Anča
Kā praktikante strādājusi bibliotēkā 1954. gadā.

Olga Kisļakova
Olga Kisļakova dzimusi 1926. gadā Kaļiņinas apgabalā. 1946. gadā viņa iestājas Valsts Maskavas bibliotēkas 
institūtā, ko beidza 1951. gadā un sāka strādāt Veļikije Luku apgabala bibliotēkā par metodisti. Ģimenes 
apstākļu dēļ O. Kisļakova pārnākusi dzīvot uz Cēsīm un sākusi strādāt Cēsu rajona bibliotēkā. 1957. gada
5. decembra avīzē „Cēsu Stars" bibliotēkas direktore Lūcija Mazareviča par Olgu rakstījusi: „Tikai dažus 
mēnešus Olga Kisļakova strādā Cēsu rajona bibliotēkā par bibliotekāri, bet jau šajā īsajā laikā iemantojusi visa 
darbinieku kolektīva simpātijas, draudzību. Strādājot ik dienu bibliotēkas lasītavā, O. Kisļakova cenšas laipni 
apkalpot lasītājus, darbā arvien ir ļoti nopietna, enerģiska, nekad neatsakās no sabiedriskā darba. Cēsu 
rajona kultūras iestāžu darbinieku kolektīvs izvirzījis viņu par kandidāti tautas tiesas piesēdētāja amatam."



Dagmāra Smilkstiņa
• Mācījusies Skolotāju institūtā. 1961. gadā pabeigusi filoloģijas fakultāti.
• Darbu Cēsu rajona bibliotēkā sākusi 1960. gadā un 1961. gadā tika apstiprināta 
metodiķa amatā. No 1966. līdz 1972. gadam viņa bijusi Kultūras nodaļas inspektore, 
tad atgriezās darbā bibliotēkā, kur strādāja līdz 1974. gadam.
• D. Smilkstiņa ārpus darba bibliotēkā bijusi arī aktīva sabiedriskā darbiniece, 
darbojusies Cēsu Tautas teātrī.

• V• Bibliotēkas direktore L. Mazareviča Dagmāru vērtējusi kā saprotošu, objektīvu un principiālu darbinieci.

Biruta Petrovska
Bibliotēkā strādājusi no 1961. līdz 1963. gadam.

Ēriks Tivums
Bibliotēkā strādājis no 1962. līdz 1963. gadam kā bibliotekārs - noformētājs.

Edīte Dābola
Bibliotēkā strādājusi no 1963. līdz 1964. gadam. Īsā laikā bibliotēkā iesaistījusi 125 lasītājus. Pēc tam 
strādājusi kā kultūras nodaļas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre.

Ilga Vestmane
Bibliotēkā strādājusi no 1964. līdz 1965. gadam.

Austra Čilipāne
Dzimusi 1920. gadā. Bibliotēkā sākusi strādāt 1965. gadā. 1966. gadā A. Čilipāne tika komandēta uz 
bibliotekāru - noformētāju kursiem Rīgā. Bibliotēkā strādājusi līdz 1968. gadam.
Mirusi 1968. gadā, apglabāta Cēsīs, Meža kapos.

Juris Goldbergs
Tā kā mākslinieciskās un estētiskās prasības auga, ik pa laikam par bibliotekāriem darbā pieņēma arī 
māksliniekus - noformētājus. Strādājis bibliotēkā no 1965. līdz 1966. gadam.

Erna Budkēvica
Bibliotēkā strādājusi no 1966. līdz 1967. gadam kā metodiķe darbā ar ciemu bibliotēkām.

Biruta (Kalniņa) Sparinska
Bibliotēkā strādājusi no 1967. līdz 1969. gadam. Pēc tam bijusi pansionāta „Cīrulīši" bibliotēkas vadītāja, 
apbalvota ar arodbiedrības republikāniskās padomes Goda rakstu.

Ģedimins Krūmiņš
Bibliotēkā strādājis no 1968. līdz 1969. gadam.

*Plašāku informāciju par darbiniecēm Vilmu Šulci, Dzidru Baikovu un Rasmu (Reķi) Krūzmani skatīt šīs informatīvās ekspozīcijas sadaļā „Bērnu bibliotēka"



Dažādi



I

IZŅEMAMO GRĀMATU AKTI

Daļa Cēsu rajona 
bibliotēkas dokumentācijas

Cēsīm 750. 
gadadienā Ž. Grīva

ZEM ALBATROSA SPĀRNIEM

REPORTĀŽA
aa ttuw «a

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA
Rīgā 1960

Cēsu rajona bibliotēkas vadītāja L. Mazareviča ar lasītājiem 0. Pampi un J. Lozi apskata 
dāvinātās 200 dažādu nosaukumu grāmatas

Atskaišu rakstīšanai tika izmantotas 
pat no vienas puses apdrukātas 

grāmatu lappuses

Atgādinājumi par laikā nenodotajām 
grāmatām tika sūtīti pa pastu, taču 

dažkārt adresāts vairs nebija sasniedzams



Bibliotēkas organizētā lasītāju neklātienes konference 1967. gadā

GODA RAKSTS

Cēsu rajona bibliotēkas 
„grāmatu draugi“

LATVIJAS PSR  KULTŪRAS MINISTRIJA

KULTŪRAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS LATVIJAS 
REPUBLIKĀNISKĀ KOMITEJA

APBALVO

Cisu rajona bibliotēku

par III rietu Padomju Latvijas 
25.gadadienai veltītajā kultūrizglītības 

iestāžu skatē

23.septeabrl.

Iepazīsimies!
Mirdza •• tā iemīļojusi 

Ļ. Tolstoja; «Augšamcelšanos». 
ka lasa to jau gadiem ilgi. Jā
cer, ka driz augšām celsies arī 
viņas apziņa, ka grāmata jāat
nes atpaka|.

Ne mazāku mīlestību pret 
Stendala «Rarmas klosteri» izjūt 
Ivars . Vai viņam ne
būtu laiks no klostera atgriezties 
atpakaļ dzīvē un atstaigat uz 
bibliotēku?

Rihards pec «Zaudēto 
ilūziju» četru gadu ilgas lasī
šanas. acīm redzot, tiešam zau
dējis ilūzijas, ka par šādu rīcī1 
bu citi bibliotēkas lasītāji viņu 
^ttaisnos. tāpēc viegliem so|iem 
manās bibliotēkas durvim ga
rām.

Tālivaldis * studiju no

lūkos izmanto V. Eglona «Ce|š 
pa dzīvi». Zel. ka viņš neko 
nav iemācījies no šis gramatas. 
Citādi viņa dzīves ce|š neietu 
garam bibliotēkai, kura gaida 
no viņa vēl divas grāmatas.

Jau vairākus gadus Skaidrīte 
nekādi nevar saskaņot 

savu laiku ar bibliotēkas darba 
laiku un atnest atpakaļ lasīša
nai paņemtas gramatas.

Z. Cilīte

Viens no bibliotēkas 
saņemtajiem 

apbalvojumiem

Raksts publicēts 
1965. gada laikrakstā 
"Padomju Druva”

Katru ceturksni kopā ar 
kultūras nodalu tika veikta 
vispārēja bibliotēku darba 

pārbaude. Labākā bibliotēka 
tika apbalvota ar šādu 

ceļojošo vimpeli

Cēsu rajona bibliotēkas iekārtotā 
lasītava kultūras namā 

Raunas ielā 12 1953. gadā

Viens no krāšņākajiem un 
uzskatāmākajiem bibliotēkas veidotajiem 

propagandas materiāliem, 
kas saglabājies līdz mūsdienām



Izsniegto eksemplāru skaitsBibliotēkas krājums
200000

Reģistrēto lasītāju skaits Apmeklējumu skaits

*Diagrammas veidotas pēc pieejamās informācijas



Bērnu bibliotēka



Cēsu pilsētas vecais rātsnams
Rīgas ielā 7

Nevalstisko organizāciju nams 
2019. gadā

Bērnu bibliotēka šajā ēkā darbojās no 1950. līdz 1952. gadam.

1952. gada decembrī Bērnu bibliotēkai 
tika piešķirtas telpas Vaļņu ielā 9/11.

Bibliotēka šajā namā atradās līdz 
1955. gadam.

Ēka Vaļņu ielā 9/11
2019. gadā

Cēsu kultūras nams 
Raunas ielā 12 ap 1956. gadu

Vidzemes koncertzāle „Cēsis” 
2019. gadā

Bērnu bibliotēka šajā namā darbojās no 1955. gada līdz 2010. gadam.



Cēsu apriņķa bibliotēkā bērnu un pieaugušo literatūra vēl atrodas kopējā krājumā. Tas nozīmē, ka arī bērnu un pieaugušo 
lasītāju apkalpošana netiek nodalīta. Gan bērnu grāmatu, gan bērnu - bibliotēkas apmeklētāju skaits strauji pieaug, 
tāpēc rodas nepieciešamība veidot atsevišķu bērnu literatūras nodaļu.

No marta bibliotēkā darbojas atsevišķa bērnu literatūras nodaļa, ko pārzina bibliotekāre Silvija Bumbiere.

Aprīlī, bērnu grāmatu dekadas” laikā, kultūras darbinieki pilsētā un laukos rīko bērnu rītus. Tajos notiek arī bibliotekāru 
"priekšlasījumi par ieteicamām grāmatām" un grāmatu pārdošana. Ievērojot padomju institūciju norādījumus, rajona 
bibliotēkā lasītāju grupās notiek grāmatu priekšā lasīšana, saukta "skaļlasīšana".
Par bērnu nodaļas bibliotekāres pagaidu vietas izpildītāju pieņem no Sibīrijas pārnākušo divdesmit gadus veco 
Ludmilu Leimani.
1950. gada atskaitē, ko bibliotēka iesniedz PSRS Valsts Plāna Centrālās Statistikas Pārvaldes Kultūras nodaļai rakstīts, ka Cēsu 
pilsētas bērnu «bibliotēka uzsākusi darbu 1950. gada 2. novembrī. Bērnu grāmatu fonds no Cēsu rajona bibliotēkas tiks 
pārņemts 1951. gada janvārī." Tomēr vēl dažus turpmākos gadus gan bibliotēkas dokumentācijā, gan publikācijās presē 
tiek rakstīts par bibliotēku kā par bērnu literatūras nodaļu.

Maijā tiek izveidota un sāk patstāvīgi darboties Cēsu rajona bibliotēkas Bērnu nodaļa. Nodaļa novietota 
atsevišķā, 3x3 m2 lielā telpā, kur atrodas grāmatu krātuve un abonements. No rajona bibliotēkas ir atdalīts 
un bērnu nodaļas inventāra grāmatā pārinventarizēts grāmatu fonds - 2517 sējumu.
Par Cēsu rajona bērnu bibliotēkas vadītāju ieceļ Vilmu Šulci.
Sākot darbu, Bērnu literatūras nodaļā ir 234 lasītāji vecumā līdz 16 gadiem.

Laikraksta «Cēsu Stars" 19. maija numurā rakstīts: «Nodaļā ierīkoti stendi ar labākajām padomju bērnu rakstnieku grāmatām, 
kas labi pārskatāma, tā dodot iespēju katram mazajam bibliotēkas apmeklētājam vieglāk sev izvēlēties patīkamu 
lasāmvielu. [..] Regulāri tiek abonēti visdažādākie bērnu un jaunatnes žurnāli un laikraksti. [..] Līdztekus grāmatu izsniegšanai, 
kas notiek ik dienas no pulksten 12 līdz 18, izņemot pirmdienas, jaunatvērtās nodaļas darbinieces biežāk kā līdz šim rīkos 
pārrunas ar mazajiem lasītājiem par jaunākajām grāmatām, organizēs laikrakstu un žurnālu skaļās lasīšanas stundas, 
literārās pēcpusdienas, bērnu rītus un literārās konferences jauniešiem." 

23. martā Cēsu rajona bibliotēka organizē mazajiem lasītājiem pārrunas par bibliotēkas grāmatu saudzēšanu un 
atdošanu laikā.
Bērnu grāmatu nedēļas ietvaros pionieru grupām bibliotēkas lasītavā tiek organizētas skaļās grāmatu lasīšanas un 
pārrunas par izlasīto. Izlikti bērnu un jaunatnes grāmatu stendi, bērnu nodaļā pagatavots plakāts "Skolēna ievērībai", 
kas uzskatāmi un ilustratīvi parāda, kā bērniem jāuzvedas skolā un mājā.
Decembrī Bērnu bibliotēka uzsāk darbu ierādītajās telpās Vaļņu ielā 9/11. Šajā brīdī grāmatu krājums - 3800 eksemplāru, 
lasītāju skaits - 600.



Janvārī Bērnu bibliotēka sāk darbu jaunajās telpās Cēsu kultūras nama ēkā Raunas ielā 12. Bibliotēkai ir ierādītas 3 telpas. 
Pagaidām iekārtota lasītava un grāmatu krātuve. Trešajā telpā plānots ievietot spēļu galdus, kā arī organizēt 
nodarbības lasītājiem.

Oktobrī, sagaidot Padomju Savienības komunistiskās partijas (PSKP) XXII kongresu, rajona bibliotēka kopā ar Bērnu 
bibliotēku organizē disputu rajona kultūras namā par tematu „Kādu tu iedomājies dzīvi komunismā?". Disputs tiek organizēts 
gan latviešu, gan krievu valodā.
No oktobra Bērnu bibliotēkas lasītava katru otrdienu un piektdienu no pīkst. 12.00 līdz 16.00 organizē nodarbības mazāko 
klašu skolēniem - zīmēšana, līmēšana, skaļlasīšana utt.* * »

Bibliotēkā darbojas arī liels skaits aktīvistu - vecāko klašu skolēni, kuri palīdz izsniegt grāmatas. Vija Knape, Zaiga Cilinska,
Ausma Silīte un citi organizē nodarbības ar bērniem, padomu neliedz ari skolotāji.

No 1963. gada Cēsu bērnu bibliotēkā divas reizes nedēļā pulcējas bariņš pirmsskolas vecuma 
bērnu, lai gūtu pirmās iemaņas nākamajām skolas gaitām. Ar viņiem nodarbojas gan bibliotēkas 
darbinieki, gan arī palīgi no 2. astoņgadīgās skolas. Mazie mācās pazīt burtus, skaitīt, zīmēt, 
dziedāt, rotaļāties.• 

Vasarā Bērnu bibliotēka aktīvi darbojas netālu no Oktobra parka Cēsīs iekārtotajā laukumā bērniem „Bērnu pasaule" - tiek 
rīkoti dažādi pasākumi un pārrunas.

Martā skolu brīvdienās Bērnu bibliotēka un pionieru nams kopīgi organizē pasākumu "Pionieri visu zina un prot".
27.-30. martā bibliotēkā atvērta izstāde "Pionieri prot visu". Izstādē ar saviem darbiem piedalās 40 skolēni no 1. līdz 7. klasei. 
Dalībnieku vidū - Astra Mille, Dace Veģere, Guntis Kalimess, Aivars Pavlins, Aleksis Loginovs un daudzi citi.
Pasākuma ietvaros tika organizēts konkurss trijās klašu grupēs par šajā gadā skolēnu laikrakstos un žurnālos publicētajiem 
materiāliem. 1.-2. klases oktobrēni Mārīte Trukšāne, Dace Vanaga un citi deklamēja dzejoļus par māmiņu. 3.-4. klases 
skolnieces Astra Mille, Dace Veģere un Lilita Liberte stāstīja epizodes no Ļeņina dzīves, atbildēja uz dažādiem jautājumiem 
par Tarasu Sevčenko, Padomju Armijas dienu un rakstniekiem. 5.-7. klašu grupē jautājumi bija līdzīgi kā 3.-4. klašu grupā, 
taču skolēnu zināšanas bija krietni vājākas. Konkursā pirmās vietas ieguva Astra Mille, Lilita Liberte un Dace Veģere.
20. oktobrī kinoteātrī „Vidzeme" tiek organizētas pārrunas par J. Raini un pēc tam demonstrēta filma „J. Rainis".

Februārī Bērnu bibliotēka organizē konkursu starp Cēsu 1. vidusskolu, 1. un 2. astoņgadīgo skolu. Konkurss tiek organizēts 
par godu Nadeždas Krupskajas 100. dzimšanas dienai 26. februārī.
Bērnu bibliotēka apkalpo ne tikai Cēsu pilsētas bērnus līdz 16 gadu vecumam, bet arī organizē pārvietojamās bibliotēkas 
un apkalpo tos bērnus, kuri brīvlaikos atpūšas pionieru nometnēs „Gauja" un „Sarkanā neļķe".



Vilma Šulce
(1918-1973)

• Bērnu bibliotēkas vadītāja no 1951. līdz 1961. gadam.
• Pēckara gados strādājusi Vaives ciema bibliotēkā.
• 1949. gada janvārī V. ŠuIce tika pieņemta darbā Cēsu apriņķa bibliotēkā. 1951. gadā 
viņa tika iecelta par jaundibinātās Bērnu bibliotēkas vadītāju.
• Izziņā 1956. gada 2. aprīlī minēts, ka Šulce Vilma Mārča m. strādā Cēsu rajona Kultūras nodaļā 
par bērnu bibliotēkas vadītāju.

Vilma Šulce 50-to gadu sākumā

• 1956. gadā saņēmusi vairākas Cēsu rajona Kultūras nodaļas vadītāja pateicības par labiem sasniegumiem darbā un 
nevainojamu darba disciplīnu.
• 1961. gadā viņa darbu Cēsu rajona bērnu bibliotēkā pārtrauca un atsāka darbu Cēsu rajona bibliotēkā kā lasītavas vadītāja.
• Mācījusies neklātienē Cēsu vakara vidusskolā, ko pabeigusi 1965. gadā.

Dzidra Baikova
(1928-1993)

Dzidra Baikova, 60-tie gadi

• Bērnu bibliotēkas vadītāja no 1961. līdz 1972. gadam.
• 1959. gadā sākusi darbu Cēsu rajona bibliotēkas lasītavā.
• 1961. gadā viņa Bērnu bibliotēkas vadītājas amatā nomainīja Vilmu Šulci.
• 1984. gadā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija PSRS Augstākās Padomes Prezidija vārdā 
par ilggadēju apzinīgu darbu ar medaļu „Darba Veterāns" apbalvojis Latvijas PSR Centrālās Valsts 
Oktobra Revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīva filiāles fondu glabātāju Dzidru Baikovu.

Rasma (Reķe) Krūzmane
• 1950. gadā sākusi strādāt Cēsu rajona bibliotēkā.
• 1954. gadā strādājusi rajona bibliotēkā pie grāmatu izsniegšanas, šajā gadā viņa arī pabeigusi 
Strādnieku jaunatnes vakara vidusskolu. Papildus lasītāju apkalpošanai viņai uzdots organizēt uzskatāmo 
aģitāciju. Bijusi apgabala vēlēšanu komisijas sekretāre.
• 1962. gadā pārtrauca darbu Cēsu rajona bibliotēkā un sāka strādāt Bērnu bibliotēkā, kur nostrādāja 
līdz 1972. gadam.

Rasma (Reķe) Krūzmane 
ap 1951. gadu

Ausma Sēja strādājusi Bērnu bibliotēkā no 1953. līdz 1958. gadam.

Velta Jurgena Bērnu bibliotēkā kā bibliotekāre strādājusi no 1956. līdz 1972. gadam. Bijusi arī apgabala vēlēšanu 
komisijas locekle.

Rita (Cinīte) Šica strādājusi Bērnu bibliotēkā kā bibliotekāre no 1958. līdz 1963. gadam. Pēc tam strādājusi kā Preses 
apvienības aģentūras grāmatvede.

Ruta Slaidiņa strādājusi Bērnu bibliotēkā par apkopēju no 1961. līdz 1963. gadam.

V. Reinkope Bērnu bibliotēkā uz laiku kā bibliotekāre strādājusi 1963. gadā. Presē minēts arī uzvārds Reinkopa.



1946. 

gadā 

Cēsu pilsētas 
bibliotēkā bērnu

literatūra 

vēl atradās 
kopējā 

fondā ar 
pieaugušo literatūru, kā arī kopīgi ar pieaugušiem lasītājiem tika apkalpoti bērni. Bērnu skaits strauji pieauga, kā arī grāmatu skaits. Visi apstākļi prasīja atdalīt bērnus no pieaugušajiem. Bibliotēka toreiz atradās Rīgas ielā 7, otrajā stāvā, šaurās telpās. Sākumā iekārtojām bērnu bibliotēku mazā istabiņā ar atsevišķi ieeju. Nebija ne štata darbinieka, ne budžeta bērnu bibliotēkas darbam. Par pagaidu darbinieci norīkoju Vilmu Šulci, kura sāka strādāt, organizējot bērnu literatūras izstādes, pārrunas par grāmatām. Tikai vēlāk ieguvām telpas Kultūras namā, kā arī štata vienību un budžetu. b. Šulce sāka strādāt kā bērnu bibliotēkas vadītāja, izsniedzot lasītājiem grāmatas, organizējot literārus pasākumus (gadu nezinu, kad tas bija). Pēc kāda laika b. Šulci nomainīja b. Baikova, kurai atbilstoša bija izglītība. Šulce palika kā bibliotekāre. Ar Baikovas darbu sāka pareizi darbs ritēt atbilstoši bērnu 

bibliotēkas darbam. Auga lasītāju skaits, kā arī grāmatu. Līdz 

1979. gadam grāmatu skaits bērnu bibliotēkā 

bija 25613 

eks. L. Mazareviča

Bibliotēkas vadītāja V. Šulce stāsta bērniem par 
grāmatu ceļu pie lasītājiem ap 1960. gadu

L. Mazarevičas atmiņas par 
Bērnu bibliotēkas dibināšanu Literārā pēcpusdiena Bērnu bibliotēkā 1960. gadā

1961. gadā laikrakstos minēts, ka "bibliotēkā 
atradušās klavieres, ko mazajiem spēlē Ausmas 
vai Zaigas tante" (Ausma Silīte un Zaiga Cilinska)

Mazie lasītāji rotaļās 60-tajos gados



Stends Bērnu bibliotēkā, veltīts J. Raiņa 
100. jubilejai 1965. gadā

Bibliotekāre Rasma (Reķe) Krūzmane ar 
pionieriem un oktobrēniem 1965. gadā

Bērnu bibliotēkas rīkotā Jaungada eglīte Cēsu kultūras nama zālē 1962. gadā

Bērnu bibliotēkas lasītava
Raunas ielā 12 1965. gadā

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas 
nodaļa Raunas ielā 1 2019. gadā


