LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU
BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2014.GADĀ
Nosaukums

Sērfošana pa Latgales
Centrālās bibliotēkas
mājas lapu

Elektroniskais
katalogs – tas ir
vienkārši

Digitālais ceļojums
Letonikas datu bāzē

Īss apraksts

Skolēni tiks iepazīstināti ar Latgales Centrālās
bibliotēkas mājas lapas struktūru un saturu,
piedāvātajām iespējām informācijas meklēšanā
(datubāzes un katalogi). Nobeiguma daļā būs
iespēja „pasērfot” pa bibliotēkas mājaslapas
sadaļām
un
izpildīt
praktisko
darbu.
Bibliotekārās stundas mērķis – attīstīt skolēnu
informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas.
Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks
iepazīstināti ar Latgales Centrālās bibliotēkas ekataloga izmantošanas iespējām: literatūras
meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas,
grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja
statusa
aplūkošana,
grāmatu
termiņa
pagarināšana. Nodarbības beigās skolēni varēs
pielietot savas zināšanas praktisko uzdevumu
izpildē. Bibliotekārās stundas mērķis: attīstīt
skolēnu informācijas meklēšanas prasmes un
iemaņas.
Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar lielāko
Latvijas enciklopēdisko uzziņu datubāzi –
Letonika.lv.
Portāls
nodrošina
piekļuvi
enciklopēdijām, vārdnīcām, attēliem, kartēm,
audio un video ierakstiem latviešu valodā.
Letonikā ir iekļauti latviešu klasiķu darbu
pilnteksti, kurus var izmantot latviešu valodas
un literatūras mācībām. Nobeigumā skolēniem
tiks piedāvāti praktiskie uzdevumi, izmantojot
datubāzes sniegtās iespējas. Bibliotekārās

Mērķauditorija

7.-12.kl. skolēni

7.-12.kl. skolēni

5.-12.kl. skolēni

Ilgums

Vieta

40-60 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
anita.dejuna@lcb.lv

40-60 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
anita.dejuna@lcb.lv

40-60 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
anita.dejuna@lcb.lv

stundas mērķis – attīstīt skolēnu informācijas
meklēšanas iemaņas un prasmes.
No vissenākās
grāmatas līdz egrāmatai

Bibliotekārās stundas laikā skolēni uzzinās par
interesantākajām grāmatām Latgales Centrālās
bibliotēkas krājumā - par pašu vecāko, smagāko,
mazāko, lielāko, biezāko, plānāko utt. grāmatu,
kā arī tiks organizēta viktorīna.

Noras Ikstenas
īstenības rindas

Interaktīvā bibliotekārā stundā skolēni iepazīsies
ar rakstnieces Noras Ikstenas biogrāfiju,
daiļradi, dzirdēs autores balsi un stundas
noslēgumā skolēni radoši darbosies un diskutēs.

Mūsdienu krievu
prozas virzieni

Ziedu pasaules
maģiskie noslēpumi

Īss ieskats (lekcija) mūsdienu krievu literārajos
procesos, virzienos un iepazīšanās ar D. Bikova,
Z. Prilepina, S. Minajeva, J. Griškoveca, V.
Makanina un A. Ivanova daiļradi.
Pasākuma mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar
daudzveidīgo bibliotēkas krājumu par krāšņo
ziedu pasauli. Pasākuma dalībniekiem būs
iespēja iepazīties: ar ziedu pasauli, to simbolisko
nozīmi un maģisko „ziedu valodu”, horoskopu
noslēpumiem un puķu nozīmi ikdienas dzīvē.

Nodarbības laikā bērni tiks iepazīstināti ar 10
populārākajām grāmatām, kas atbilst viņu
Bērnu bibliotēka ir vecumam. Izstādē tiks atlasīti pasaules bērnu
tavu draugu pilsēta literatūras un latviešu bērnu literatūras klasiķu
(10 lieliskas grāmatas, darbi, pasakas, modernā bērnu literatūra. Tiks
kas noteikti jāizlasa) izmantota skaļās lasīšanas forma. Bērni varēs
piedalīties spēlēs vai leļļu teātrī pēc grāmatu
motīviem. Tā kā pasākuma mērķis veicināt
lasīšanu un popularizēt bibliotēkas krājumu,

4.-7.kl.

11.- 12.kl.skolēni

11.- 12.kl.skolēni

5.-9.kl. skolēni

Pirmsskolas un
sākumskolas bērni

40 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr. 65476345, e-pasts:
skaidrite.daukste@lcb.lv

40- 60 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr.65426065, e-pasts:
jelena.cvetkova@lcb.lv

40 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr.65426065, e-pasts:
klavdija.jevdokimova@lcb.lv

40 minūtes

Latgales Centrālā bibliotēka,
Rīgas iela 22A,
tālr.65426422, e-pasts:
anna.butane@lcb.lv

25-45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

mazajiem bibliotēkas lietotājiem būs piedāvāts
paņemt uz mājām grāmatas no izstādes, kuras ir
pieejamas vairākos eksemplāros.

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Vai tu zini, ko tu lasi?

Iepazīsti pulksteni!

Bibliotekārajā stundā pirmsskolnieki un
sākumskolas skolēni ceļos pa bibliotēkas
telpām. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus
ar informāciju, kas ir bibliotēka, kāpēc tā ir
vajadzīga, kāpēc nevar iztikt bez grāmatām.
Pasākuma apmeklētāji padziļinās zināšanas par
bibliotēkas lietošanas noteikumiem, veidos
pareizas iemaņas grāmatu lietošanā, lasot
„Grāmatas vēstuli”. Bērniem tiks piedāvātas arī
dažādas aktivitātes: viņi varēs spēlēt spēles
„Sajukušās pasakas”, „Lasītājs - detektīvs”,
„Pazaudētie priekšmeti” , piedalīties kustīgā
literārā spēlē „Pasaku ezers” , veidot
pašdarinātas grāmatiņas „Mans mīļākais
grāmatas varonis”. Izstādē „Grāmatu kalns” tiks
izvietotas
interesantākās,
neparastākās
bibliotēkas grāmatas.
Bibliotekārās stundas mērķis: iepazīstināt
bērnus ar populārākajiem literatūras žanriem dzejoļiem, stāstiem, tautas pasakām, literārajām
pasakām. Veicot daudzveidīgus uzdevumus
dalībniekiem tiks radīta iespēja pašiem uzzināt,
kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādiem žanriem.
Skolēni varēs iejusties dažādu pasaku un stāstu
varoņu lomās.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja uzzināt
vairāk par pulksteņiem, to rašanās vēsturi,
pulksteņu
daudzveidību
sagatavotajā
prezentācijā, un iepazīties ar ūdens pulksteņiem
un smilšu pulksteņiem. Stunda paredz arī skaļo

Pirmskolas un 1.2.kl. bērni

Pirmsskolas un
sākumskolas bērni

1.-4.kl. skolēni

30- 45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

40 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

grāmatas fragmentu lasīšanu un praktisko daļu,
kuras laikā bērni varēs uzzīmēt uz krāsaina
papīra šablona savus pulksteņus un paņemt tos
līdzi.

No grauda līdz maizei

Enciklopēdijas un
rokasgrāmatas- tavi
palīgi zināšanu
pasaulē

E-prasmes bibliotēkā

Nodarbības laikā bērniem tiks radīta iespēja
izsekot maizes tapšanas ceļam no grauda līdz
pat klaipam. Stunda paredz arī praktisko
nodarbību, kuras laikā bērni varēs izpētīt un
darboties ar dažādiem graudiem un iepazīt, no
kuriem graudaugiem kādi pārtikas produkti tiek
gatavoti. Varēs iepazīties ar literatūras izstādi,
kurā būs apkopoti dažādi daiļdarbi : pasakas,
teikas, tautasdziesmas, stāsti un dzejoļi par
maizi. Stundas beigās notiks maizes degustācija.
Pasākuma mērķis – iepazīstināt ar bibliotēkā
pieejamo uzziņu literatūras krājumu, atklāt
rokasgrāmatu, enciklopēdiju un vārdnīcu
daudzveidību. Kā arī sniegt izpratni par uzziņu
literatūras struktūru, materiālu izkārtojumu un
iemācīt
skolēniem
patstāvīgi
atrast
nepieciešamo informāciju. Lai iegūtu praktiskas
prasmes, tiks izmantota meklēšanas spēle
Uzziņu stafete.
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja
iepazīties ar bibliotēkas e-katalogu, datubāzēm,
e-pakalpojumiem, lai bērni varētu paši darboties
ar e-katalogu: sameklēt grāmatu, pagarināt
izsniegto grāmatu lietošanas termiņu, pasūtīt
grāmatu. Tiks pastāstīts par LCB pašu
veidotajām datubāzēm, kā arī par licenzētajām
datubāzēm: Letonika un Rubricon.
Stunda paredz arī praktisko nodarbību,
darbojoties ar e-katalogu. Skolēni saņems

1.-4.kl. skolēni

5.-7.kl. skolēni

6.-9.kl. skolēni

40 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

bukletus par grāmatu meklēšanu un pasūtījumu
e-katalogā.
Izvēlies, ko vēlies,
Lasi, ko izvēlējies!

Labas grāmatas ir
kā gājputni – tās
vienmēr atgriežas
pie lasītājiem.

Latvijas pērles

Mūsu adreseJaunbūve

Bibliotekārās stundas laikā skolēniem būs
iespēja iepazīties ar daudzveidīgo 5.-12. klašu
abonementa grāmatu krājumu: daiļliteratūru un
nozaru literatūru. Lai palīdzētu lasītājiem
grāmatu meklēšanā, tiks sniegta informācija par
grāmatu klasifikāciju, izvietojumu plauktos.
Stunda paredz arī praktiskas nodarbības –
sameklēt plauktos noteiktas grāmatas, kā arī
meklēt konkrētu informāciju grāmatās.
Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar
populārākajām, lasītākajām grāmatām 5.-12.
klašu abonementā, piedāvāt skolēniem šo
grāmatu TOP 10, kā arī sniegt nelielu ieskatu
katras grāmatas saturā.
Latvijā ir daudzas pilis, kuras ir ļoti labi
saglabājušās un ir tādas, no kurām palikušas
tikai
pilsdrupas.
Bibliotekārās
stundas
dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar
daudzveidīgo bibliotēkas krājumu par Latvijas
pilīm. Skolēni uzzinās par piļu vēsturi, to
atrašanās vietu un stāvokli, kā arī noklausīsies
dažādas leģendas par klaiņojošiem spokiem.
Bibliotekārā stundā skolēni iepazīsies ar
Daugavpils lielākā mikrorajona „JAUNBŪVE”vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa pilsētas ielām,
atgriezīsies atpakaļ 19. gadsimtā un apskatīs tā
laika ēkas, rūpnīcas un Nikolaja parku. Visa šī
informācija atrodas dažāda veida izdevumos

5.-12.kl.skolēni

5.-12.kl.skolēni

8.-9.kl. skolēni

5.-7.kl. skolēni

40-45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

45 minūtes

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lnb.lv

45 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18.Novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

45 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18.Novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.

Dzimtenes zaļā
bagātība

Daugavpils – vēstures
spogulī

Kas ir grāmata?

Meža bibliotēkas
taciņas

Ar bibliotēkas krājuma palīdzību sākumskolas
bērniem būs iespēja iepazīties ar Latvijas zaļo
bagātību – Nacionālajiem parkiem. Krāšņa
prezentācija dos iespēju uzzināt, kādi augi un
dzīvnieki tur ir sastopami, padiskutēt par tāda
veida parku lietderīgumu un ekoloģijas lielo
nozīmi.
Bibliotekārās stundas laikā dalībniekiem būs
iespēja papildināt savas zināšanas par
Daugavpils pilsētas Ķīmiķu mikrorajona vēsturi,
iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības
krājumu un Daugavpils autoru grāmatu izstādi.
Skolēni tiks iepazīstināti ar Latgales Centrālās
bibliotēkas
novadpētniecības
digitālajām
kolekcijām. Stundas noslēgumā skolēni
piedalīsies aizraujošajā foto-viktorīnā par
dzimtās pilsētas vietām un objektiem.
Bibliotekārās stundas mērķis – izpētīt grāmatas
un lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē. Nodarbības
laikā skolēni iepazīsies ar grāmatu vēsturi,
iemācīsies orientēties bibliotēkas krājumā un
uzzinās svarīgu informāciju par bibliotēkas
lietošanas noteikumiem. Skolēniem būs iespēja
noskatīties animācijas filmu „Morisa Lesmora
kunga fantastiskās lidojošās grāmatas” un
piedalīties diskusijā par grāmatu lasīšanas
nozīmi.
Bibliotekārās stundas ietvaros bērniem būs
iespēja ar „Meža bibliotēkas” saimnieces un
ezīša Mika palīdzību iegūt pirmo ieskatu par
grāmatu tematisko daudzveidību un to

Sākumskolas bērni

5.-9.kl. skolēniem

1.-4.kl. skolēniem

Pirmsskolas un

45 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18.Novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

50 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

40 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

40 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela
16,tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

izvietojumu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
Nodarbības noslēgumā bērni iepazīsies ar
runājošajām grāmatām, iemācīsies atpazīt
dzīvnieku balsis un piedalīsies viktorīnā par
meža iemītniekiem.

Dzejas diena

Krāsainās pasakas

Mazuļi bibliotēkā

Digitālais ceļojums

Interaktīvajā bibliotekārajā stunda visām
paaudzēm – „dzejas diena” pasākuma
dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar vietējo
autoru dzeju, daiļradi un biogrāfiju.
Pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja
iepazīties ar daudzveidīgo vietējo autoru darbu
klāstu.
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja
iepazīties ar daudzveidīgo bibliotēkas krājumu
un dažādu tautu pasakām. Nodarbības laikā
bērni tiks iepazīstināti ar plašo un tematiski
daudzveidīgo pasaku tēlu pasauli un varēs
izvēlēties sev mīļāko pasaku varoni.
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja
iepazīsties ar bibliotēkas krājumu, izmantojot
dzeju. Uzzināt par bibliotēkas lietošanas
noteikumiem un iespēju kļūt par bibliotēkas
lietotāju. Savukārt spēle „Vilcieniņš” vedīs
bērnus aizraujoša ceļojumā pa bibliotēku.
Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks
iepazīstināti ar LCB mājas lapu un tās
veidotajām datubāzēm, kā arī ar Latvijas
enciklopēdisko uzziņu datubāzi Letonika.lv.
Tiks piedāvāti praktiski uzdevumi, lai
nostiprinātu iegūtās zināšanas.
Nodarbības laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar
elektroniskajām grāmatām, populārākajām to

sākumskolas bērni

60 minūtes

Gaismas bibliotēka,
Gaismas iela 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
inta.jurkjane@lcb.lv

Pirmsskolas un
sākumskolas bērni

30 minūtes

Gaismas bibliotēka,
Gaismas iela 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
inta.jurkjane@lcb.lv

Pirmsskolas un
sākumskolas bērni

40 minūtes

5.-12. klašu skolēni

40-60 minūtes

Ikviens dzejas
cienītājs

5.-12. klašu skolēni

40 minūtes

Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
marina.baranovska@lcb.lv

Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
marina.baranovska@lcb.lv

Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,

E-grāmatu pasaulē

Mazuļi bibliotēkā

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

lasīšanas
programmām
un
e-grāmatu
piedāvājumu Latgales Centrālajā bibliotēkā, kā
arī notiks praktiskas nodarbības un dažādu
uzdevumu izpilde.

tālr. 65423339, e-pasts:
marina.baranovska@lcb.lv

Atraktīvā veidā tiks popularizēta grāmata,
bibliotēka un tās pakalpojumi. Stundas laikā
bērni tiks iepazīstināti ar grāmatu krājumu,
bibliotēkas lietošanas noteikumiem, uzzinās, kā
pareizi izmantot grāmatas.

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40, tālr.
65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

45 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40, tālr.
65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

45 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40, tālr.
65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

45 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40, tālr.
65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Stundas laikā tiks popularizēta grāmata,
bibliotēka un tās pakalpojumi. Skolēni
iepazīsies ar bibliotēku, tās grāmatu krājumu, kā
arī ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
Praktiskajās nodarbībās bērni mācīsies, kā
pareizi jāstrādā ar grāmatu.

Atraktīvā veidā tiks popularizēts bibliotēkas
krājums. Lai veicinātu grāmatu lasīšanu
Jauno grāmatu stunda pusaudžu
vidū,
skolēni
atraktīvi
tiks
bibliotēkā
iepazīstināti ar interesantākajiem grāmatu
jaunumiem, uzzinās par latviešu un ārzemju
autoru labākajiem bērnu un jauniešu literatūras
darbiem.

Eiropas literatūras
pērles

Stundas gaitā skolēni tiks iepazīstināti ar
Eiropas ievērojamāko rakstnieku daiļradi,
popularizējot latviešu un ārzemju autoru darbus
jauniešu vidū. Tikšanās laikā tiks stāstīts par
pazīstamo literātu svarīgākajiem biogrāfijas
posmiem, filozofiskajiem uzskatiem
un
daiļrades īpatnībām.

Pirmskolas bērni

1.-4.kl. skolēni

5.-9.kl. skolēni

10.-12.kl. skolēni

Gadalaiku grāmatu
dārzs

Rudens/Ziemas/Pavasara/Vasaras
grāmatu
jaunumu apskata mērķis ir bibliotēkas
informācijas resursu popularizēšana. Lasītājiem
tiks piedāvāts daudzveidīgs literatūras klāsts un
tiks stāstīts par jaunajām grāmatām.
Visiem klātesošajiem būs iespēja izvēlēties
savām interesēm atbilstošu grāmatu, saņemt
bibliotekāra konsultāciju, kā arī dalīties savos
iespaidos par izlasīto.
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