Digitālā nedēļa 2019 Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
PASĀKUMU PROGRAMMA
Norises vieta
Latgales Centrālās
bibliotēkas
Ģimenes digitālo
aktivitāšu centrs
Rīgas iela 22a
Tālr. 654 49090
e-pasts:
aiga.vihmane@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums

Tematisks pasākums
“Digitālais bibliotēkā”

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas iela 22a
Tālr. 65426422
e-pasts:

Valsts ieņēmumu
dienesta
informatīvais
seminārs

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa iela 58
tālr. 654 21750
e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Bibliotekārā stunda
“Kā uzzināt?
Kam jautāt?”

Mērķauditorija

1.-12. klašu
skolēni

Visi interesenti

5.-12. klašu
skolēni

Datums

Īss pasākuma apraksts

25.03., 29.03.
Ar pieteikšanos!

Pasākuma apmeklētāji tiks iepazīstināti ar
nesen atklātā Latgales Centrālās bibliotēkas
Ģimenes
digitālo
aktivitāšu
centra
piedāvātajiem pakalpojumiem. Viens no
pieprasītākajiem centra pakalpojumiem ir
robotikas nodarbības, tādēļ pasākuma ietvaros
apmeklētāji paši varēs aktīvi darboties un
izmēģināt robotu programmēšanas iespējas.

28.03.
plkst. 13.00

Semināra apmeklētajiem būs iespēja
atsvaidzināt un papildināt zināšanas par
pagājušajā
gadā
ieviesto
nodokļu
progresivitāti un neapliekamā minimuma
saistību ar indivīda kopējiem ienākumiem.
Tiks skaidrots, kāpēc ir jāiesniedz nodokļu
deklarācija un kā to izdarīt Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS).

26.03.-29.03.
Ar pieteikšanos!

Skolēni tiks iepazīstināti ar LCB mājaslapu un
tajā pieejamajiem e-resursiem. Praktiskā
darbā, izmantojot e-kataloga iespējas, tiks
meklēts “ceļš” līdz grāmatai.
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PASĀKUMU PROGRAMMA
Norises vieta
Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa iela 58
tālr. 654 21750
e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv
Gaismas bibliotēka
Gaismas iela 9
tālr. 654 55648
e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv
Piekrastes bibliotēka
Aveņu iela 40
tālr. 654 30311
e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Ceriņu bibliotēka
Lauska iela 16
tālr. 654 30660
e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums
Bibliotekārā stunda
“QR kods – iespējas
un draudi”

Bibliotekārā stunda
“Uzlabosim digitālās
prasmes!”

Bibliotekārā stunda
“E-katalogs kā
ceļvedis informācijas
meklēšanā”

Individuāla konsultācija
“Dari digitāli!”

Mērķauditorija

5.-12. klašu
skolēni

Pieaugušie

Pieaugušie

Pieaugušie

Datums

26.03.-29.03.
Ar pieteikšanos!

30.03.
plkst. 14.00

30.03.
plkst. 11.00

29.03.
plkst. 15.00

Īss pasākuma apraksts
Tiks pārrunāta QR kodu izmantošana un ar to
saistītie draudi mūsdienās. Pasākumā tiks
nodrošināta iespēja pašiem izveidot savu QR
kodu un izmēģināt, kā tas darbojas virtuālajā
vidē.
Dalībnieki tiks iepazīstināti ar LCB mājaslapu
un uzzinās par bibliotēkas e-kataloga
izmantošanas iespējām un priekšrocībām
(izdevumu
meklēšana,
pasūtīšana,
pagarināšana).
Bibliotēkas lietotāji tiks iepazīstināti ar LCB
elektroniskā kataloga un e-pakalpojuma
“Mana bibliotēka” izmantošanas iespējām:
literatūras meklēšanu pēc noteikta kritērija vai
tēmas, grāmatu pasūtīšanu, lietošanas termiņa
pagarināšanu.
Bibliotēkas apmeklētāji tiks konsultēti portālu
Latvija.lv un mana.latvija.lv lietošanā.
Reģistrētiem lietotājiem tiks piedāvātas
individuālas konsultācijas LCB e-kataloga un
e-pakalpojuma
“Mana
bibliotēka”
izmantošanā.
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PASĀKUMU PROGRAMMA
Norises vieta

Pasākuma veids un
nosaukums

Jaunbūves bibliotēka
18. novembra iela 161
tālr. 654 38173
e-pasts:
svetlana.olenova@lcb.lv

Individuāla konsultācija
“Dari digitāli!”

Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2
tālr. 654 23339
e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv

Digitālo prasmju
darbnīca
“Digitālās prasmes –
mācībām, saziņai un
izklaidei”

Mērķauditorija

Visi interesenti

5.-9. klašu
skolēni

Datums

Īss pasākuma apraksts

26.03.-29.03.

Bibliotēkas lietotājiem būs iespēja pilnveidot
prasmes digitālo tehnoloģiju un pakalpojumu
izmantošanā. Bibliotekāri sniegs konsultācijas
un
praktiskus
padomus
par
LCB
e-pakalpojumiem un e-resursiem, iespējām
elektroniski lasīt grāmatas un periodiku,
meklētājprogrammu izmantošanu informācijas
meklēšanā, e-pasta izveidi un lietošanu.

26.03.-29.03.

Skolēni tiks iepazīstināti ar LCB mājaslapu,
tajā pieejamo informāciju, e-resuriem un
datubāzēm. Būs arī praktiski uzdevumi, lai
pārbaudītu spēju orientēties LCB mājaslapā
un atrast nepieciešamo informāciju.

