
Latvijas Bibliotēku nedēļas pasākumi  
Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs 

  
Bibliotēku nedēļas vadmotīvs – Mantojuma sardzē! 

20.–27. aprīlis 
 
 

LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA 
No 20.04.-30.04.2013 

Literatūras izstāde: „Izcilie daugavpilieši” LCB abonementā 
No 22.04-27.04.2013 

Akcija bibliotēkas lietotājiem „Lasītājs +” LCB lasītāju apkalpošanas nodaļās 
un ASV Informācijas centrā 

No 22.04.-27.04.2013 
 Literatūras izstāde: ,,Mākslas pērle Daugavpils cietoksnī” /Izstāde 
veltīta Daugavpils Marka Rotko Mākslas centra atklāšanai Daugavpils 
cietoksnī 2013.gada 24.aprīlī/ LCB lasītavā 

No 22.04.-27.04. 2013 
Literatūras izstāde: ,,Viņi dzīvo Daugavpilī” /Daugavpils literātu darbu 
izstāde/ LCB lasītavā 

23.04.2013 plkst.12.30 
Tikšanās ar Daugavpils Svētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas 
priesteri tēvu Dionīsiju „Interesanti fakti par Daugavpili un Daugavpils 
novada vēsturi” LCB periodikas lasītavā 

24.04.2013 plkst.13.30 
Literāri muzikāla tikšanās „Vēsturi rakstām mēs paši… ar vārdiem un 
mūziku”/E.T.Jonāne un L.Bicāne/ LCB periodikas lasītavā  

24.04.2013 plkst.17.00 
Tematisks pasākums: „Gadsimtu saikne – ievērojamākie pasaules 
kultūras cilvēki: Ludmila Živkova”/ Pasaules kultūras mantojuma 
sardzē/ LCB lasītavā 

25.04.2013 plkst.10.00 
LCB kultūrvēsturiskais devums Latvijai. Datu bāzes „Daugavpils 
novadnieki” prezentācija. Tikšanās ar novadniekiem LCB lasītavā 

25.04.2013 plkst.13.30 
Tikšanās ar dzejnieku Egīlu Dambi „Sapnis par mīlestību” LCB lasītavā 

BĒRNU BIBLIOTĒKA „ZĪLĪTE” 

20.04.2013 plkst. 11.00 
 „Grāmata koša kā saule un raiba kā pasaule” 
Bērnu pašdarināto grāmatu konkursa „Es tev pastāstīšu pasaku” un 
zīmējumu konkursa „Lai krāsas grāmatas izgrezno” noslēguma svētki 

23.04.2013 plkst. 12.30 
„Mani pienākumi un tiesības” 
 Sociālo zinību stunda sākumskolas vecuma bērniem 

24.04.2013 plkst. 12.30 
„Pavasari, esi sveiks!” 
Bibliotekārā stunda 1.-4.klašu skolēniem. Tēma: Senlatviešu tautas pavasara 
svētki – Māras diena, Ūsiņa diena, Lielā diena  

25.04.2013 plkst.12.45 
Sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā ceļojošās izstādes „Muminu ģimene 
no Somijas” atklāšana 

25.04.2013 plkst. 14.00 
„Daugavpils leģendās” 
Novadpētniecības stunda 

 



GAISMAS BIBLIOTĒKA 

No 23.04.2013 
Literatūras izstāde: „ Kultūras mantojumam pa pēdām” 

No 23.04. -27.04.2013 
„Daugavpils ir visskaistākā” 
Bērnu zīmējumu konkurss 

27.04.2013 plkst.14.00 
„Mantojuma sardzē”  
Radošais pasākums skolēniem latviešu tautas teiku lasīšana un radošās 
darbnīcas 

JAUNBŪVES BIBLIOTĒKA 

No 20.04.2013 
Literatūras izstāde: „Daugavpils kultūras mantojums” 

23. 04. 2013 plkst. 10.00 
24. 04. 2013 plkst. 10.00 

„Ko slēpj bibliotēkas pūra lāde” 
Izzinošā stunda 1.–2.klašu skolēniem 

25. 04. 2013 plkst. 10.00 
„Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai...” 
Literāri-etnogrāfiskais ceļojums 3.– 4. klašu skolēniem 

23. 04. 2013 plkst. 13.00 
26. 04.2013 plkst. 12.00 

„Daugavpils kultūras mantojums” 
Kultūrvēsturiskā spēle 5.– 9. klašu skolēniem 

PĀRDAUGAVAS BIBLIOTĒKA 

No 22.04.–30.04.2013 
Literatūras izstāde: „Manas bērnības grāmata” 

24.04.2013 
„Latgales lielākais lepnums – keramika” 
Tematiskā pēcpusdiena pamatskolas vecuma bērniem 

27.04.2013 
„Manas bērnības grāmata” 
Lasīšanas svētki, paaudžu tikšanās 

CERIŅU BIBLIOTĒKA 

23.04.2013 plkst.13.00 
„Blaumaņa valodas tēlojošais spēks” 
Teatralizēta pēcpusdiena 8. un 9. klašu skolēniem 

25.04.2013 
„Fejas bur, un vāģi uzvar!” 
Bibliotekārā stunda 1. un 2. klašu skolēniem 

26.04.2013 
„Atklājiet Latgali!” 
Bibliotēkas lietotāju Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma fotostāstu vakars  

PIEKRASTES BIBLIOTĒKA 

24.04.2013 un 25.04.2013 
„Bibliotēka un Piekrastes iela” 

            Novadpētniecības stunda 1. klašu skolēniem 
24.,25.,26.04.2013 

E-grāmatu pasaulē: „Latviešu tautas skaistākās pasakas” 
Bibliotekārā stunda 6.klašu skolēniem 

26.04.2013 
„Tādas vienkāršas vērtības” 
 (Antuana de Sent-Ekziperī grāmatai „Mazais princis”- 70) 
Literārā pēcpusdiena 9.klašu skolēniem 

http://alise.lcb.lv/Alise/lv/book.aspx?id=264633


 

 


