
 

Bibliotēku nedēļa 2017 – “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem” 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Rīgas iela 22A 

tālr. 65426422 

e-pasts: 

inese.vaivare@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Bibliotēka – 

novadpētniecības 

avots!” 

5.-9. klašu 

skolēni 

19. 04.  

plkst. 12.45 

 

Pasākuma laikā dalībnieki tiksies ar žurnālistiem 

Natāliju Salagubovu un Andreju Kudirku. Skolēni 

uzzinās, kā žurnālisti izmanto bibliotēkas krājuma 

dokumentus informācijas meklēšanā un apstrādē. 

Andrejs Kudirka piedāvās doties virtuālā ceļojumā 

Daugavpils pagātnē. 

Bibliotēku rallijs 

“Vai tu pazīsti 

bibliotēku?” 
(Latgales Centrālajai 

bibliotēkai – 80) 

6.-9.kl. skolēni 18.-28.04. Atraktīvs pasākums skolēniem, kura ietvaros 

dalībnieki darbosies stacijās un veiks interesantus un 

saistošus uzdevumus, tādējādi iepazīstot Latgales 

Centrālo bibliotēku, tās krājumu un pakalpojumus. 

Literatūras izstāde 

“Bibliotēkas 

vēsturē ieskatoties”  

Visi interesenti 

 

18.04.-17.05. 

 

Literatūras izstāde ir veltīta Latgales Centrālās 

bibliotēkas 80. gadu jubilejai. 

Aklais randiņš ar 

grāmatu 

Visi interesenti 20.04. Grāmatas būs iesaiņotas tā, lai noslēptu to vākus un 

anotācijas, atstājot tikai norādi par izdošanas valodu. 

Šīs “noslēpumainās” grāmatas būs pieejamas 

izsniegšanai uz mājām.  

mailto:inese.vaivare@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

Grāmatas vieno 

mūs! 

Ikvienam 

interesentam  

18.04. – 

29.04.  

Apmeklētājiem tiks piedāvāts populārāko, jaunāko un 

dažādas citas nominācijas ieguvušo grāmatu apskats 

atbilstoši skolēnu vecumposmiem un vecāku 

interesēm.  

Bibliotekārā stunda  

Bērnu bibliotēka 

aicina! 

 

Ikvienam 

interesentam 

18.04. – 

29.04. 

Tiks sniegta informācija par pārmaiņām bibliotēku 

darbībā no sendienām līdz mūsdienām, aktualizēts 

daudzveidīgais pakalpojumu klāsts bibliotēkā šodien. 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Apaļā galda diskusija 

“Mūžīgais draugs - 

BIBLIOTĒKA” 

Dažādu paaudžu 

lietotāji 

22.04.  

plkst. 11.00 

Pasākumā dalībnieki diskutēs par bibliotēkas lomu 

savas pilsētas un novada kultūras dzīvē. 

Zibakcija “Atstāj 

datoru malā, pašķir 

grāmatu vaļā!” 

4.-6.kl. skolēni 18.-22.04. Zibakcija tiek rīkota ar mērķi popularizēt bibliotēku, 

grāmatu un lasīšanu. 

 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekāro stundu cikls  

Atver bibliotēkas durvis! Bibliotekārās stundas laikā pirmsskolēni un jaunākā 

skolas vecuma bērni iepazīsies ar bibliotēku, tās 

grāmatu krājumu, kā arī ar bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem. Savukārt pusaudži tiks iepazīstināti ar 

dažāda žanru un satura grāmatu jaunumiem. Īpaša 

uzmanība tiks veltīta mūsdienu latviešu un ārzemju 

rakstnieku populārākajām grāmatām. Pasākumu moto: 

Grāmatu vienojošs spēks! 

Mazuļi bibliotēkā Pirmsskolēni 18.-21. 04. 

plkst. 10.00 

Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas 

1.-4.kl. skolēni 

 

20. 04. 

plks.12.30 

Jauno grāmatu 

stunda 

5.-7. kl. skolēni 20. 04. 

plkst.14.10 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

Zīmējumu konkurss 

“Es un mana 

bibliotēka” 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

skolēni 

18.-23.04. 

Bibliotēkas lietotāji tiks aicināti piedalīties izstādes 

“Bibliotēka toreiz un tagad” veidošanā. Pasākumā tiks 

apbalvoti zīmējumu konkursa uzvarētāji, savukārt 

mailto:anna.pakere@lcb.lv
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

e-pasts:  

kristina.komarova @lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Bibliotēka – 

sabiedrības 

spogulis” 

Ģimenes ar 

bērniem 

22.04. 

plkst. 14.00 

vecākās paaudzes pārstāvji dalīsies atmiņās par 

bibliotēku, diskutējot par tās lomas maiņu mūsdienu 

sabiedrībā. 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Novadpētniecības 

stunda 

“Ceriņu bibliotēkas 

vēstures lappuses” 

Abonementa 

lietotāji 
18.04. 

Novadpētniecības stundas dalībnieki iepazīsies ar 

bibliotēkas vēsturi, dalīsies savos iespaidos par pirmo 

tikšanos ar bibliotēku un aplūkos grāmatu izstādi 

“Nāciet uz bibliotēku – zināšanu mājvietu!”. 

Bibliotekārā stunda 

“Meža bibliotēkas 

taciņas” 

Pirmsskolas 

vecuma bērniem 
19.-20.04. 

Ar “Meža bibliotēkas” saimnieces un ezīša Mika 

palīdzību dalībnieki iepazīsies ar bibliotēku, grāmatu 

tematisko daudzveidību un to izvietojumu bērnu 

literatūras nodaļā. 

Informatīvs 

pasākums 

“Mēs esam kopā!” 

Daugavpils 

aprūpes centra 

personām ar 

garīgā rakstura 

traucējumiem 

21.04. 

Cilvēki ir dažādi – katram savs sapnis, savs dzīves ceļš 

un liktenis, bet mēs esam kopā! Mēs esam kopā, lai 

padarītu mūsu dzīvi interesantāku un krāsaināku! Mēs 

esam kopā, lai lasītu un diskutētu! Pasākumā runāsim 

par bibliotēkas nozīmi, iespējām un iecerēm. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Novadpētniecības 

stunda 

“Pēti. Cieni. 

Saglabā!” 

Pamatskolas 

skolēni 

19.04.-22.04. Stundas laikā skolēni iepazīsies ar bibliotēkas 

novadpētniecības krājumu, pārrunās sabiedrības lomu 

dzimtās vietas pētīšanā un saglabāšanā. 

Rīts bibliotēkā 

“Šūpļa svētki 

grāmatiņai” 

Pirmsskolas 

skolēni 

19.04-22.04 Bērni iepazīsies ar bērnu grāmatām – jubilārēm, minēs 

mīklas, lasīs dzejoļus un atpazīs varoņus. 

Sarunas par 

grāmatām: Grāmata 

– iedvesmas avots 

Pieaugušie 22.04 

plkst.10.00 

Pasākuma dalībnieki dalīsies iespaidos par izlasīto un 

pārrunās grāmatas lomu mūsdienu sabiedrībā. 
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