Bibliotēku nedēļa 2019 – “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”
23.-27. aprīlis
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs

Norises vieta

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

Pasākuma veids un
nosaukums

Mērķauditorija

Novadpētniecības stunda
“Pāršķirstot Ceriņu
bibliotēkas fotoalbumu”

5.-9. klašu
skolēni

Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja ielūkoties
23.-24.04.
bibliotēkas vēsturē, izjust tās ikdienas ritmu un veltīt
Ar
pieteikšanos! apsveikuma vārdus bibliotēkai skaistajā 40 gadu jubilejā.

Sadarbības
partneri,
aktīvākie
bibliotēkas
lietotāji

25.04.
plkst. 15.00

Šogad LCB filiāle Ceriņu bibliotēka atzīmē savas
pastāvēšanas 40. gadskārtu. Svinīgā pasākumā aicinātie
viesi tiks iepazīstināti ar bibliotēkas vēsturi un mūsdienu
perspektīvām. Tiks godināti bibliotēkas sadarbības
partneri un aktīvākie lietotāji. Klātesošajiem tiks
piedāvātas fotogrāfiju izstādes “40 neaizmirstami mirkļi”
un “Izzinām un augam kopā ar bibliotēku”.

Visi interesenti

27.04.
plkst. 12.00

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas 40 gadu jubilejai veltīto
pasākumu cikla ietvaros klātesošie tiks aicināti piedalīties
zīmējumu darbnīcā, attēlot ceriņziedus un baudīt
pavasarīgu noskaņojumu draugu lokā.

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

Bērni tiks iesaistīti literārā ceļojumā, izzinot grāmatas
ceļu līdz bibliotēkai. Tiks piedāvātas dažādas literāras
23.-27.04.
spēles un rotaļas. Pasākuma laikā būs skatāma tematiska
Ar
pieteikšanos! izstāde “Grāmatu kalns”, kurā iekļautas populāras,
neparastas un dažādas nominācijas ieguvušas grāmatas.

Svinīgs pasākums
“Ceriņu bibliotēkas
stāsts”

Radošā darbnīca “Ceriņi
plaukst”

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa iela 58
tālr. 65421750
e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Bibliotekārā stunda
“Grāmatas ceļš pie
bērniem”

Datums

Īss pasākuma apraksts

Norises vieta

Pasākuma veids un
nosaukums
Bibliomaratons
“Bibliotēkas kodi? Tie
tagad ir modē!”

Jaunbūves bibliotēka
18. novembra iela 161
tālr. 65438173
e-pasts:
svetlana.olenova@lcb.lv

Mērķauditorija

5.-12. klašu
skolēni

Datums

Īss pasākuma apraksts

Izmantojot tīmekļa vietnes www.badgecraft.eu virtuālās
23.-26.04.
nozīmītes, skolēniem būs iespēja iepazīties ar pusaudžiem
Ar
un jauniešiem paredzēto grāmatu krājuma daudzveidību
pieteikšanos!
un izkārtojumu.

Bibliotekārā stunda
“Bibliotēkā dzīvo
grāmatas”

Pasākuma laikā mazie lasītāji iepazīsies ar grāmatu
Pirmsskolas
23.-26.04.
izvietojumu plauktos, uzzinās, kā jāuzvedas bibliotēkā un
izglītības iestāžu
Ar
grupas
jāizturas pret grāmatām. Tiks piedāvātas dažādas jautras
pieteikšanos!
(5-7 gadi)
aktivitātes un grāmatu izstāde.

Bibliotekārā stunda
“Jauno grāmatu
stunda”

5.-9. klašu
skolēni

Skolēni tiks iepazīstināti ar grāmatu izvietojumu
23.-26.04.
bibliotēkā, jaunieguvumiem, kā arī uzzinās par latviešu un
Ar
ārzemju autoru populārākajām grāmatām pusaudžiem un
pieteikšanos!
jauniešiem.

Grupu ekskursija
“Nāc, iepazīsti, uzzini!”

8.-12. klašu
skolēni,
pieaugušie

Ekskursijas dalībnieki iepazīsies ar bibliotēkas sektoriem,
23.-26.04.
krājuma izvietojumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un
Ar
informācijas meklēšanas iespējām elektroniskajos
pieteikšanos!
resursos.

Literārs pasākums
“Divu dzejnieku
tikšanās”
Bibliotekārā stunda
“Grāmatas brīvam
brīdim”

Visi interesenti

Pieaugušie

23.04.
plkst. 15.00

Pasākumā būs iespēja tikties ar Daugavpils dzejniekiem
Ļubovu Ņikiforovu un Jevgeņiju Vetlovu un tuvāk iepazīt
viņu dzeju. Skanēs arī muzikāli priekšnesumi Ļ.
Ņikiforovas izpildījumā.

27.04.
plkst. 11.00

Pasākuma laikā lasītājiem būs iespēja iepazīties ar
bibliotēkas
jaunieguvumiem
un
populārākajiem
izdevumiem, kā arī izvēlēties savām interesēm atbilstošu
literatūru.

Norises vieta

Pasākuma veids un
nosaukums
Literāri tematisks
pasākums
“No Rīgas līdz Rīgai”

Tematisks pasākums
“Izzini savu Gaismas
bibliotēku”

Mērķauditorija

Ģimenes ar
bērniem

1.-9. klase

Datums

27.04.
plkst. 11.00

Pasākuma dalībnieki dosies literārā ceļojumā kopā ar Jura
Zvirgzdiņa grāmatas varoņiem rotaļu lāci Tobiasu un
japāņu kaķi Tamu, iepazīsies ar Eiropas valstu pilsētām,
to kultūru, arhitektūru, bibliotēkām un literatūras tēliem.

27. aprīlī
plkst. 14.00

Pasākuma dalībnieki tiks informēti par mūsdienu
bibliotēkas lomu, akcentēta piekļuve kvalitatīvam un
uzticamam saturam. Viktorīna “Ko Tu zini par Gaismas
bibliotēku?” aicinās pārbaudīt savas zināšanas par
bibliotēkas darbu. Savukārt “Grāmatu kvests” ļaus iepazīt
Gaismas bibliotēkas krājumu un informācijas
daudzveidību.

27.04.
plkst. 11.00

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja pilnveidot zaļās
dārzkopības prasmes. Tiks piedāvāta pieredzējuša
dārzkopja konsultācija par organiskā mēslojuma lietošanu
un komposta veidošanu. Klātesošie tiks iepazīstināti ar
tematiski atbilstošu nozaru literatūru un preses
izdevumiem. Būs iespēja diskutēt, dalīties pieredzē un
saņemt atbildes uz jautājumiem.

23.04.
plkst. 10.00

Bērni tiks iepazīstināti ar Daugavpils mākslinieci Larisu
Sergejevu un viņas darbiem. Tikšanās laikā bērniem tiks
stāstīts par mākslinieces mīļākajām pasakām un to sižetu
atainošanu gleznās.

23.04.
plkst. 13.35

Sadarbībā ar J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas
bibliotēku tiks rīkotas ātrlasīšanas sacensības, kuru gaitā
bērniem būs iespēja parādīt savu lasītprasmi, klausīšanās
un stāstīšanas iemaņas.

Gaismas bibliotēka
Gaismas iela 9
tālr. 65455648
e-pasts:
egija.gribuste@lcb.lv
Apaļā galda pasākums
“Dialogs par ilgtspējīgu
dārzkopību”

Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2
tālr. 65423339
e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv

Radoša tikšanās
“Mana mīļākā pasaka”

Ātrlasīšanas sacensības
“Aši, knaši, zibenīgi!”

Pieaugušie

Pirmsskolas
vecuma bērni

3.-4. klašu
skolēni

Īss pasākuma apraksts

Norises vieta

Pasākuma veids un
nosaukums
Bibliokvests
“Nepazīstamā
bibliotēka”

Bibliotekārā stunda
“Kas notiek aiz stūra?”

Bibliotekārā stunda
“Dakteris Aikāsāp,

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

muša un krokodils”

Bibliotekārā stunda
“Bibliotēka.
Informācija.
Tehnoloģijas”

Bibliotekārā stunda
“Pavasara grāmatu
jaunumi”

Mērķauditorija

9. klašu skolēni

5.-7. klašu
skolēni

1.-4. klašu
skolēni

Datums

Īss pasākuma apraksts

Bibliokvesta laikā skolēni iepazīsies ar bibliotēkas
25.04.
piedāvātajiem pakalpojumiem un krājuma daudzveidību.
Ar
pieteikšanos! Jauniešus gaidīs āķīgi uzdevumi, mīklas un rēbusi.

25.04.
plkst.14.10

Pasākums veltīts rakstnieka Vika 80 gadu jubilejai.
Skolēni tiks iepazīstināti ar Vika daiļradi, lasot un
klausoties grāmatu fragmentus, tiks piedāvāta arī bērnu
grāmatu izstāde. Savukārt virtuāla pastaiga pa Vika
Pasaku parka takām, kurās var sastapt viņa grāmatu
varoņus, dos iespēju nostiprināt iegūtās zināšanas.

25.04.
plkst. 12.20

Kopā ar dakteri Aikāsāp bērni lasīs un klausīsies Korneja
Čukovska pasaku fragmentus, pildīs radošos uzdevumus,
iepazīsies ar grāmatu izstādi un noskatīsies multfilmu.
Pasākuma izskaņā dakteris Aikāsāp izrakstīs bērniem
beztermiņa zāļu recepti, norādot “aptieku” (bibliotēka) un
“zāles” (grāmatas) pret garlaikošanos un nezināšanu.

8.-12. klašu
skolēni

Jauniešiem tiks stāstīts par mūsdienu bibliotēku lomu
informācijas sabiedrībā. Skolēni varēs iepazīties ar
23.-26.04.
bibliotēkas krājuma daudzveidību un informācijas
Ar
iegūšanas iespējām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta darbam
pieteikšanos!
ar LCB e-katalogu un e-pakalpojumu “Mana bibliotēka”,
kā arī LCB veidotajām un abonētajām datubāzēm.

Pieaugušie

Bibliotēkas lietotāji tiks iepazīstināti ar mēneša grāmatu
jaunumiem. Izstādē būs pārstāvēta gan nozaru, gan
daiļliteratūra dažādās valodās. Klātesošajiem būs iespēja
izvēlēties sevi interesējošas grāmatas, saņemt
bibliotekāres konsultāciju, kā arī dalīties iespaidos par jau
izlasīto.

27.04.
plkst. 11.00

