
Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros Latgales Centrālajā bibliotēkā un 
filiālbibliotēkās notiks dažādi pasākumi un aktivitātes. 

Bibliotēku nedēļas vadmotīvs – Bibliotēkas draugi! 
17.–28. aprīlis 

 

LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA 
21.–28.04.2012. 

Literatūras izstāde: „Grāmatas – jubilāres!” LCB abonementā 
No 21.04.2012. 

Literatūras izstāde: „2011.gada Mūža gada balvas ieguvējs rakstnieks Andris 
Kolbergs” LCB abonementā 

No 23.04.2012. 
Literatūras izstāde: „Bibliotēka nes atbildību par pasaulei atdotiem vārdiem”. 
Izstāde veltīta bibliogrāfam, Daugavpils pilsētas bibliotēkas vadītājam (1937-1944) Jānim 
Tālem-110 LCB lasītavā 

No 23.04.2012. 
Literatūras izstāde: „Latvijas literatūras gada balvas laureāti” LCB lasītavā 

No 23.04.2012. 
Literatūras izstāde: „Žanrs, kuru lasa visi, bet neviens negrib atzīties”. Detektīvi 
LCB periodikas lasītavā 

No 23.04.2012. 
Literatūras izstāde: „Nodzeltējušo lappušu meklējumos…” Seno grāmatu kolekcija LCB 
periodikas lasītavā 

25.04. 2012. plkst.14.00 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošās izstādes „Pēc zemes, taisnības un gaismas” no 
cikla „Latvieši pasaulē” atklāšana LCB abonementā 

26.04. plkst.11.00 
Radoša tikšanās ar bērnu žurnāla „Privetik” redakciju un Daugavpils bērnu literātiem LCB 
lasītavā 

26.04. 2012. plkst.11.00 – 16.00 
Bibliotēku interešu pārstāvniecību diena 
Tiešraide interneta portāla www.piesledzieslatvija.lv LCB lasītavā 

 

BĒRNU BIBLIOTĒKA „ZĪLĪTE” 
21.–28.04.2012. 

Pasākumu cikls „Lasi un esi mūsdienīgs!” 
21.04.2012. 

„Man ir draugs” 
Bērnu pašdarināto grāmatu konkursa „Maza cilvēka grāmatiņa” noslēguma svētki. 1.– 9. kl. 
skolēniem 

21.04.2012. 
„Ciemos nāk pasaka” 
Pasaku ilustratoru konkursa noslēguma svētki 

24.04.2012. 
„Kā tām aitām, zirgiem klājas! 
Kāpēc viņi jātur mājās?” 
Uzzini ko jaunu par mājdzīvniekiem. Spēles. 

24.04.2012. 
„Noslēpumainais Visums” 
Intelektuāls konkurss 5.–9. kl. skolēniem 

25.04.2012. 
„Labas uzvedības ābece” 
Pieklājības stunda 1.– 4. kl. skolēniem 

26.04.2012. 
„Pastaiga pa pilsētas ielām” 
Virtuālais ceļojums pa Daugavpils ielām 5.–9. kl. skolēniem 



 
 

GAISMAS BIBLIOTĒKA 
24.–27.04.2012. 

„Gaismā kopā draugu lokā” 
Pasākums bibliotēkas lietotājiem 

27.04.2012. 
„Atklāj pasauli caur bibliotēku” 
Mini spēle par Gaismas bibliotēku skolēniem 

 

JAUNBŪVES BIBLIOTĒKA 
17.04.2012. 

„Bibliorūķis Toms aicina draugus” 
Bibliotekārā stunda pirmsskolniekiem 

18.04.2012. 
„Grāmata – draudzības spēka avots” 
Informācijas diena sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centra bibliotēkas draugiem 

19.04.2012. 
R. Usačevas grāmatas „Приключения чертёнка Тимми и его друзей” 
prezentācija 4.–7. kl. skolēniem 

18.–20.04.2012. 
„Vectētiņa Korneja jūklis” /K. Čukovskim – 130/ 
Literārā spēle – ceļojums 1.–3. kl. skolēniem 

 

PĀRDAUGAVAS BIBLIOTĒKA 
24.04.2012. 

„Lasīt ir stilīgi!” 
Radošās darbnīcas pamatskolēniem 

26.04.2012. 
„Katrā grāmatā mazs brīnums slēpjas” 
Rīta stunda pirmskolēniem un sākumskolēniem 

27.04.2012. 
„Mīļāka par grāmatu man drauga pasaulē nav” 
Lasīšanas svētki ģimenēm 

 

CERIŅU BIBLIOTĒKA 
24.04.2012. 

„Mini, mini mīkliņu!” 
Intelektuālā spēle pirmsskolniekiem 

26.04.2012. 
„Pastaiga pa dabu ar Jāni Baltvilku” 
Literārā pēcpusdiena 5.–6. kl. skolēniem 

27.04.2012. 
„Lādīte, kas glabā skaistu mīlasstāstus” 
Romantiskās literatūras vakars sievietēm 

 

PIEKRASTES BIBLIOTĒKA 
25.-26.04.2012. 

"Smešariki stūrē"  
Ekskursija pirmsskolniekiem 

26.-27.04.2012 
„10 lieliskas grāmatas, kas noteikti jāizlasa” 
Bibliotekārā stunda 8.–9. kl. skolēniem 

27.04.2012. 
„Raibajā pasaulē” 
Literārā pēcpusdiena 5.–7. kl. skolēniem 


