
      

Eiropas Medijpratības nedēļa 2019 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centrs 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 49090 

e-pasts: 

aiga.vihmane@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Domāju, tātad 

esmu!” 

8.-12. klašu 

skolēni 

18.-22.03. 

Ar pieteikšanos 

Pasākuma gaitā skolēniem tiks sniegti padomi, 

kā kritiski izvērtēt informāciju un neapmaldīties 

interneta plašumos. Tiks meklētas atbildes uz 

jautājumiem par to, kas ir informācija, kāpēc tās 

ir tik daudz un vai informācijai ir vara. 

Skolēniem būs iespēja arī pašiem pārbaudīt savas 

spējas informācijas izvērtēšanā. 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centrs 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 49090 

e-pasts: 

jelena.jevsejeva@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Drukāto mediju 

vide” 

8.-12. klašu 

skolēni, studenti 

19.-22.03. 

Ar pieteikšanos 

Bibliotekārās stundas mērķis – attīstīt 

informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas 

medjpratībā. Tiks sniegti praktiski padomi 

publikāciju atlasē, informācijas izvērtēšanā, 

atlasīto rezultātu apstrādē. Bibliotekārās stundas 

laikā tiks izmantoti Lursoft Laikrakstu 

bibliotēkas un periodika.lv pilnteksti. Būs iespēja 

apgūt iemaņas kritiski uztvert informāciju un 

analizēt tekstu saturu. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Nāc pērties Zaķīšu 

pirtiņā!” 

 Pirmsskolas 

vecuma bērni un 

1.-2. klases 

skolēni  

19.-23.03.  

Ar pieteikšanos  

Pētot mediju daudzveidību, tiks skatītas un 

pārrunātas Viļa Plūdoņa dzejoļa “Zaķīšu 

pirtiņa” dažādas mākslinieciskās interpretācijas 

gan grāmatās, gan animācijas filmā. Meklējot 

kopīgo un atšķirīgo dažādos vēstījumos, tiks 

izspēlēta spēle “Ticēt vai neticēt?” 
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PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

kristine.jasane@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Medijpratības 

pasakas” 

1.-4. klašu 

skolēni 

23.03. 

plkst. 13.30. 

Izmantojot dažādas bilžu grāmatas, tiks 

akcentētas medijpratībai būtiskas prasmes un 

iemaņas. 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Ticēt vai neticēt?” 

3.-4. klašu 

skolēni 
21.03. 

Pasākuma dalībniekiem tiks stāstīts par 

Medijpratības nedēļu, skaidroti termini 

“medijpratība” un “medijs”, uzsvērta grāmatas 

un lasīšanas nozīme gan mācībās, gan dzīvē. 

Lai attīstītu bērnu kritiskās domāšanas prasmes 

informācijas uztverē, tiks lasīta R. Berneres 

grāmata “Pasaku komikss” un tiks salīdzināts 

tās saturs ar oriģinālajām pasakām.    

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Iepazīsim 

medijpratību!” 

4.-6. klašu 

skolēni 

22.03. 

plkst. 16.00 

Tiks lasīti Solvitas Denisas-Liepnieces 

medijpratības pasakas “Caps un ciet jeb Vilks 

manipulators” fragmenti, bērniem tiks mācīts 

kritiski izvērtēt dzirdēto un redzēto, 

argumentējot savu viedokli. 
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.olenova@lcb.lv  

Literāri tematisks 

pasākums 

“Pielietojam praksē 

medijpratību!” 

 

5.-7. klašu 

skolēni 

19.-23.03. 

Ar pieteikšanos 

Pasākuma dalībnieki kopā ar pasakas “Trīs 

sivēntiņi un vilks” varoņiem tiks aicināti domāt 

par mediju subjektivitāti un mediju vēstījumu 

plašajām interpretācijas iespējām. Pārrunājot un 

salīdzinot atšķirīgas pasakas versijas, skolēni 

mācīsies pievērst uzmanību katras iesaistītās 

puses argumentācijai, tās ticamībai, kā arī 

salīdzināt kopīgo un atšķirīgo dažādos 

vēstījumos. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Digitālais bibliotēkā” 

 

5.-9. klašu 

skolēni 

19.-23.03. 

Ar pieteikšanos 

Skolēni tiks iepazīstināti ar LCB veidotajām un 

abonētajām datu bāzēm. Tiks piedāvāti 

praktiski uzdevumi informācijas meklēšanā un 

tās kritiskā izvērtēšanā. 
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