Karjeras nedēļa 2019
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
Norises vieta

Latgales Centrālās
bibliotēkas
Nozaru literatūras
sektors
Rīgas iela 22a, 2.stāvs
Tālr. 654 26422
e-pasts:
inese.vaivare@lcb.lv

Latgales Centrālās
bibliotēkas
pasākumu zāle
Rīgas iela 22a, 3. stāvs
Tālr. 654 22483
e-pasts:
natalija.oseverova@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums

Literatūras izstāde
“Iepazīsti profesiju
daudzveidību!”

Informatīvs pasākums
“Nākotnes profesija.
Gribu strādāt ar
datoru”

Mērķauditorija

Visi interesenti

6. klase

Datums

07.10.-18.10.

10.10.
plkst. 13.30
Ar pieteikšanos!

Īss pasākuma apraksts
Izstādē iekļautā grāmatu kopa būs noderīga
kā jauniešiem, tā arī pedagogiem un
izglītības iestāžu karjeras konsultantiem.
Psiholoģiskie un pašizziņas testi palīdzēs
jauniešiem izprast savas vēlmes un
noskaidrot atbilstošu profesionālo jomu,
augstskolu informatīvie materiāli sniegs
priekšstatu par studiju izvēles iespējām.
Savukārt pedagogiem tiks piedāvāti dažādi
metodiski materiāli, tostarp par kompetenču
pieeju karjeras izglītībai skolā.
Pasākumā piedalīsies vairāku informācijas
tehnoloģiju jomu pārstāvji, kuri sniegs
ieskatu profesijā, galvenajos uzdevumos un
darba ikdienā, pastāstīs par nepieciešamo
izglītību. Bērniem būs iespēja uzklausīt
testētājas,
grafiskās
dizaineres
un
programmētājas profesionālo pieredzi.
Pasākuma ilgums: 40 minūtes.

Karjeras nedēļa 2019
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
Norises vieta

Latgales Centrālās
bibliotēkas
Ģimenes digitālo
aktivitāšu centrs
Rīgas iela 22a, 1. stāvs
Tālr. 654 49090
e-pasts:
aiga.vihmane@lcb.lv

Latgales Centrālās
bibliotēkas
Nozaru literatūras
sektors
Rīgas iela 22a, 3. stāvs
Tālr. 654 26422
e-pasts:
inese.vaivare@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums

Bibliotekārā stunda
“Bibliotekārs –
informācijas tīģeris”

Tikšanās ar
Zemessardzes 36.
kaujas atbalsta
bataljona karavīriem

Mērķauditorija

9.-12. klase

9.-12. klase

Datums

Īss pasākuma apraksts

14.10.-18.10.
Ar pieteikšanos!

Karjeras
nedēļā
vēlamies
uzsvērt
bibliotekāra – informācijas speciālista lomu
sabiedrībā un to, kā laika gaitā ir mainījusies
bibliotekāra profesija. Bibliotekāri ir
pielīdzināmi informācijas tīģeriem, kas
palīdz ikvienam orientēties un neapmaldīties
plašajos informācijas džungļos. Un tāpat kā
svītras tīģera kažokā arī bibliotekāri ir raibi
un dažādi. Bibliotekārās stundas apmeklētāji
uzzinās, kādus pienākumus ikdienā veic
bibliotekārs, kāda ir nepieciešamā izglītība
un prasmes, un varēs piedalīties diskusijā
par to, vai bibliotekāra profesija pastāvēs arī
nākotnē.

15.10.
plkst. 13.30
Ar pieteikšanos!

Tikšanās laikā tiks stāstīts par Nacionālo
bruņoto
spēku
darbības
mērķiem,
uzdevumiem un dažādām profesionālās
pilnveides iespējām. Jaunieši uzzinās, ar ko
atšķiras profesionālā dienesta karavīru un
zemessargu ikdienas pienākumi. Klātesošie
tiks aicināti iesaistīties diskusijā par
zemessargu un profesionālā dienesta
karavīru nākotnes lomu Latvijas drošības
politikā.

Karjeras nedēļa 2019
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
Norises vieta
Latgales Centrālās
bibliotēkas
Nozaru literatūras
sektors
Rīgas iela 22a, 2. stāvs
Tālr. 654 22483
e-pasts:
natalija.oseverova@lcb.lv

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

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

Pasākuma veids un
nosaukums

Seminārs “Your
Motivation Letter”
(Tava motivācijas
vēstule)

Tikšanās ar mākslinieci,
dzejnieci Annu Sintiju
Ivanovu

Tematisks pasākums
“Tava nākotnes
profesija –
bibliotekārs”

Mērķauditorija

10.-12. klase

9.-12. klase

5.-9. klase

Datums

Īss pasākuma apraksts

18.10.
plkst. 16.30
Ar pieteikšanos!

Karjeras izglītības seminārs, kura mērķis ir
iemācīt
vidusskolēniem
sagatavot
motivācijas vēstuli angļu valodā, stājoties
augstskolā vai piesakoties darbā. Seminārs
ietver teorētisko un praktisko daļu.
Pasākuma ilgums: 1 stunda 30 minūtes.

15.10.
plkst. 11.50
Ar pieteikšanos!

Sarunā ar dzejnieci, mākslinieci un kultūras
darbinieci Annu Sintiju Ivanovu jauniešiem
būs iespēja uzzināt, kā radošo darbību
literatūras nozarē ir iespējams savienot ar
karjeras veidošanu citās saistītās jomās.

15.10.-19.10.
Ar pieteikšanos!

Pasākuma dalībnieki uzzinās, kāds ir
mūsdienīgs bibliotekārs un kur var apgūt šo
nākotnē pieprasīto informācijas speciālista
profesiju. Skolēniem tiks piedāvāts
“ielogoties” drošās un uzticamās interneta
vietnēs un izspēlēt erudīcijas spēli “Kļūsti
viens no mums!”

Karjeras nedēļa 2019
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
Norises vieta

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

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

Pasākuma veids un
nosaukums

Tematisks pasākums
“Bibliotekāra
profesija – mūsdienīgi
un interesanti”

Tematisks pasākums
“Iepazīsti bibliotekāra
profesiju”

Mērķauditorija

5.-9. klase

7.-9. klase

Datums

Īss pasākuma apraksts

15.10.-18.10.
Ar pieteikšanos!

Ceriņu bibliotēka aicina skolēnus ielūkoties
bibliotēkas pasaulē un iepazīt bibliotekāra
profesijas aktualitāti mūsdienās: iegūt
priekšstatu par bibliotekārajiem procesiem
un informācijas vidi, izjust bibliotekāro
darbinieku ikdienas ritmu un izzināt savas
nākotnes karjeras iespējas.
Ielogojies nākotnē, izvēlies izglītības ceļu
atbilstoši savām spējām un kļūsti par
bibliotēku informācijas speciālistu!

15.10.-18.10.
Ar pieteikšanos!

Pasākuma dalībniekiem tiks stāstīts par
bibliotēkas darbiniekam nepieciešamajām
zināšanām un prasmēm, kā arī par
bibliotekāra profesijas apguves iespējām un
vietu mūsdienu darba tirgū. Jaunieši tiks
iepazīstināti ar bibliotekāra galvenajiem
pienākumiem un varēs paši iemēģināt roku
bibliotekāra darbā: saņemt un izsniegt
grāmatas, kārtot tās plauktos, sameklēt
grāmatas atbilstoši pieprasījumam un atlasīt
grāmatas literatūras izstādei.

Karjeras nedēļa 2019
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
Norises vieta

Piekrastes bibliotēka
Aveņu iela 40
tālr. 654 30311
e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Gaismas bibliotēka
Gaismas iela 9
tālr. 654 55648
e-pasts:
egija.gribuste@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums

Bibliotekārā stunda
“Ielogojies nākotnē –
kļūsti par
bibliotekāru!”

Tematisks pasākums
“Īsts sava amata
meistars”

Mērķauditorija

8.-12. klase

9.-12. klase

Datums

Īss pasākuma apraksts

17.10.
plkst. 14.10
Ar pieteikšanos!

Pasākuma dalībniekus gaida ieskats
bibliotekāra profesijas vēsturē un stāstījums
par
mūsdienu
bibliotekāra
amatam
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm,
galvenajiem pienākumiem. Klātesošie
uzzinās par bibliotekāra profesijas apguves
iespējām, pieprasījumu darba tirgū un
nākotnes perspektīvām. Iegūtās zināšanas
varēs nostiprināt, piedaloties viktorīnā.
Plānosim savu vietu nākotnē jau tagad!

18.10.
plkst. 17.00
Ar pieteikšanos!

Plānojot nākotnes karjeru, skolēniem būs
lieliska iespēja iepazīties ar keramiķa un
produktu dizainera profesijām. Jaunieši tiks
aicināti piedalīties diskusijā par radošumu
kā svarīgu kompetenci nākotnes cilvēkam.
Tiks piedāvāta arī keramikas darbu izstāde
“Māla fantāzijas atspulgi”.

