
      

Starptautiskā bērnu grāmatu diena 2019 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Apstājies un 

ieklausies grāmatas 

stāstā!” 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni 

02.-06.04. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākumā tiks skaļi lasīti un pārrunāti 

pasaulslavenā pasaku meistara 

H. K. Andersena prēmijas laureātu – 

A. Lindgrēnes, D. Rodari, Ē. Kestnera, 

T. Jansones, Dž. K. Roulingas u.c. – bērnu 

literatūras fragmenti. Tiks aktualizēts lietuviešu 

autora Ķ. Kasparaviča 2019. gada vēstījums 

pasaules bērniem. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

kristine.jasane@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Mīļāka par grāmatu 

man drauga pasaulē 

nav. /Navoji/” 

1.-4. klašu 

skolēni 

06.04. 

plkst. 13.30 

Pasākuma laikā tiks lasīta H. K. Andersena 

pasaka “Princese uz zirņa”, kā arī tiks 

piedāvātas atbilstošas tematiskas aktivitātes – 

erudīcijas uzdevumi un radošās darbnīcas. 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Jauno grāmatu 

stunda” 

5.-7. klašu 

skolēni 

 

02.-12.04. 

Ar pieteikšanos! 

 

Pasākuma mērķis ir popularizēt bibliotēkas 

informācijas resursus pusaudžiem un 

jauniešiem. Iepazīstinot skolēnus ar dažādu 

žanru un satura grāmatu jaunumiem, īpaša 

uzmanība tiks pievērsta mūsdienu latviešu un 

ārzemju rakstnieku populārākajiem 

daiļdarbiem. Skolēniem būs iespēja apskatīt arī 

jaunāko grāmatu izstādi un izvēlēties sev 

interesantu un saistošu grāmatu lasīšanai mājās. 
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Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Lasām skaļi, lasām 

visiem!” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 
02.-05.04. 

Bērniem tiks piedāvāta izzinoša ekskursija pa 

bibliotēku. Mazie lasītāji tiks iepazīstināti ar 

bilžu un skaņu grāmatām, kā arī tiks lasīta 

priekšā vācu autores Elizabetes Vagneres 

kamišibai attēlu teātra pasaka “Zinātkārais 

vardulēns Kvaki”. 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.olenova@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Jaunumi grāmatu 

plauktā” 

1.-4. klašu 

skolēni 

02.-05.04. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu interesi par 

grāmatām un lasīšanu un popularizēt bibliotēkas 

krājumu. Nodarbības laikā bērni tiks iepazīstināti 

ar jaunās bērnu nodaļas iekārtojumu, tiks 

apskatīti grāmatu un žurnālu jaunieguvumi, 

piedāvātas dažādām interesēm atbilstošas 

grāmatu kopas. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Mēs lasām, tu un es – 

iepazīsti literatūras 

jaunumus!” 

Pirmsskolas un 

jaunākā skolas 

vecuma bērni 

02.-12.04. 

 Ar pieteikšanos! 

Pasākumā tiks piedāvāts bērnu literatūras 

apskats, bērni tiks aicināti iepazīt jaunus 

grāmatu varoņus un izvēlēties jauku lasāmvielu 

līdzņemšanai. 
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