Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa “Draudzība Ziemeļvalstīs”
PASĀKUMU PROGRAMMA
Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs
Norises vieta
Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas iela 22a
Tālr. 654 76345
e-pasts:
tatjana.hodokova@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums

Literārs pasākums “Draudzība
Ziemeļos”

Mērķauditorija

Datums

Īss pasākuma apraksts

Pamatskolas
vecuma bērni

Sveču gaismā tiks risināta draudzības
tēma ziemeļvalstu autoru darbos, folklorā
9.11.-13.11.
un slavenu autoru atziņās. Būs iespēja
Ar pieteikšanos!
interaktīvi padarboties un diskutēt par šo
tēmu.
Bērni tiks aicināti uz Gunillas
Bergstremas grāmatas par Alfonu
Obergu fragmentu kopā lasīšanu.
Lasīsim par to, kā Alfons dara
12.11.-13.11.
palaidnības, ilgojas pēc draugiem,
Ar pieteikšanos!
bēdājas par to, ka svētki paiet… Varēs no
sirds izsmieties par daudzajām Alfona
vēlmēm, kas zēnu piemeklē tieši pirms
gulētiešanas.

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”
Mihoelsa iela 58
tālr. 65421750
e-pasts:
anna.pakere@lcb.lv

Literārs pasākums
“… un draugs atrod draugu!
”

Pirmsskolas un
Sākumskolas
(1.-2.kl.)
vecuma bērni

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

Literāra stunda
„Grāmata - mans draugs”
(Grāmatai par Pepiju Garzeķi –
70)

Kopā ar Pepiju Garzeķi bērni dosies
aizraujošā ceļojumā. Viņa pastāstīs
11.11.
skolēniem par saviem neticamajiem
3.-4. kl. skolēni
Ar pieteikšanos! piedzīvojumiem, iesaistīs tos jautrās
aktivitātēs un kopā ar bērniem izbaudīs
A. Lindgrēnas grāmatas lasīšanu.

Norises vieta

Piekrastes bibliotēka
Aveņu iela 40
tālr. 65430311
e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv
Ceriņu bibliotēka
Lauska iela 16
tālr. 65430660
e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv
Jaunbūves bibliotēka
18.Novembra iela 161
tālr. 65438173
e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

Pasākuma veids un
nosaukums

Mērķauditorija

Literatūras izstāde
„Ziemeļu grāmatu dārzs”

Visi interesenti

Literārs pasākums
“Draudzība Ziemeļvalstīs”

Sākumskolas
vecuma bērni

Literārs pasākums
“Draugu slepenās piezīmes”

Gaismas bibliotēka
Gaismas iela 9
tālr. 65455648
e-pasts:
inta.jurkjane@lcb.lv

Literārs pasākums
“Ciemos pie Pepijas!”

Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2
tālr. 65423339
e-pasts:
marina.baranovska@lcb.lv

Literāra stunda
“Lāči un draudzība”

Datums

Īss pasākuma apraksts

Visi interesenti varēs apskatīt un paņemt
10.11.-20.11. lasīšanai
uz
mājām
ievērojamāko
Ar pieteikšanos! Ziemeļvalstu rakstnieku grāmatas, tai skaitā
arī jaunieguvumus.

Pasākumā tiks runāts par draudzību un
14.11.
uzticību. Lasīšanas laikā sadraudzēsimies
Ar pieteikšanos! ar Rūses Lāgerkrancas grāmatu varoni –
mazo meitenīti Dunni.

Visiem vajadzīgs draugs, bet kā to atrast un kā
10.11 – 13.11. pašam būt uzticamam un sirsnīgam draugam?
5.-6. kl. skolēni
Pasākuma laikā skolēni iepazīsies ar Zentas
Ar pieteikšanos!
Ērgles grāmatām, kurās var atrast atbildi uz šo
jautājumu.

Pirmsskolas
vecuma bērni

Literārs ceļojums pasaku pasaulē kopā ar
12.11.
Pepiju Garzeķi.
Ar pieteikšanos!

Sākumskolas
vecuma bērni

Ceļojums pa Ziemeļvalstīm kopā ar
12.11.
leduslācēnu Illi un citiem pasaku
Ar pieteikšanos! varoņiem. Būs iespēja piedalīties radošā
darbnīcā.

