Preiļu rajona galvenā bibliotēka
Rēzeknes iela 24a
Preiļi
Tel./fakss 5381229
E-pasts: puce@axel.lv

BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS PASĀKUMU PLĀNS PREIĻU RAJONĀ
2006

Bibliotēka

Preiļu rajona
galvenā

Pasākuma nosaukums

Apraksts

•

„ Bibliotekāru vaļasprieki ”

Rajona bibliotekāru hobiju izstāde.

•

„Preiļu novads šodien un rīt”

Izstāde bibliotēkas lasītavā.

•

„ Grāmatas – 2005.gada
laureātes ”

Izstāde bibliotēkas abonementā.

•

„ Jums vīrieši …”

Izstāde bibliotēkas lasītavā

•

„ Mana grāmata ”

•

Projektu prezentācijas :
„ Pašvaldības bibliotēka –
pašvaldības un reģiona
attīstības faktors ” ;
„ Jaunās informācijas
tehnoloģijas bērniem
– drošs ceļš uz nākotni ”

Pasākuma
norises vieta

Datums,
laiks

Atbildīgā
persona

Tālrunis

Preiļu RGB

18.-28.04

Ināra
Batarāga

5381228

Lasītāju aptauja. Lasītāko grāmatu tops.

Uz prezentāciju aicināti Preiļu rajona
pagastu un Preiļu novada skolu
bibliotekāri, Latgales reģiona bibliotēku
kolēģi
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27.04

Preiļu rajona
galvenās bibliotēkas
Bērnu nodaļa

•

Tikšanās ar
rakstnieci,žurnālisti
Marinu Kosteņecku

Tikšanās organizēta sadarbībā ar Preiļu
novada domes Sociālo dienestu.

•

„Izlasi uzmanīgi un atbildi
droši !”

Lasītāju interešu izpēte 5. – 9. klasēs.

•

Literāri lasījumi

•

„Ceļojums ar
grāmatu simtkāji”

•

„Vai tu pazīsti rakstniekus
un viņu darbus ?”

•

„ Atrodi apslēptus
dārgumus ”

28.04

18.04

Silvija
Kurtiņa

Preiļu 1.pamatskolas jaunie literāti kopā
ar literatūras skolotāju lasīs un
apspriedīs savus darbus.

19.04

Irēna
Krasnā

Bērnudārza „Pasaciņa ” vecākās grupas
viesošanās bibliotēkā.

20.04

Ina Rusiņa

Literārajā viktorīnā iepazīšanās ar
grāmatu krājumu un savu zināšanu
pārbaude
Iepazīšanās ar grāmatām ,( 5. – 9.klašu
skolēni).Praktiska darbošanās
bibliotēkas krājuma izpētē.

21.04

Rita
Cvetkova

21.04

Ina Rusiņa

Bērnu nodaļa

5321014

•

„ Jaunās grāmatas ”

Izstādes lasītavā 1.-4. un 5.-9.klašu
skolēniem.

17.0421.04

Silvija
Kurtiņa

Līvānu bērnu

•

Ekskursija

„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums.
Ekspertu ceļojums uz Daugavpils ledus
halli.

22.04

Margita
Mālniece

5344264

Aglonas pagasta

•

„Nezināmā grāmata uzrunā
Tavu sirdi ”

VKKF mērķprogrammas „ Jauno grāmatu
un izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām ” saņemto grāmatu
popularizēšana lasītāju vidū.

18.-22.04

Dzintra
Savitska

5324366
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Aglonas pagasta
bibliotēka

Jersikas pagasta,
Jersikas pagasta
Rīta

Līvānu novada
Jaunsilavu

Līvānu novada
Rožupes

•

„….es mīļoju sovu volūdu
un vysu, kas ir Latvijā ”

Latgales novada lauku skolu jaunrades
konkursa darbu izstāde.

Ināra
Glužina

•

„ Aglonas bibliotēka 60
gados ”

Izstādē fotogrāfijas un novadpētniecības
materiāli par bibliotēku.

Ināra
Glužina

•

„ Meklēsim
bibliotēkā ! ”

Pasākums 4.-6.klašu skolēniem.
Iepazīšanās ar bibliotēkas fondu, datu
bāzēm, informācijas meklēšanas
iespējām bibliotēkā. Konkurss „Spicie
pētnieki .”

•

„ Jersikas pagasta Rīta
bibliotēka - no grāmatu
krātuves līdz mūsdienu
bibliotēkai ”

Izstāde par mūsdienu bibliotēkas
iespējām..

•

„ Es nāku no mājas, ko sauc
par bibliotēku ”

Tikšanās ar bibliotēkas lasītājiem.

•

„ Braucam ciemos ”

Līvānu novada Turku bibliotēkas kolēģes
apciemojums.

•

Jaunumu diena

•

Ekskursija

•

Jersikas pagasta
Rīta bibliotēka

20.04
14.00

Aija Greize

18.-22.04

Vera
Pabērze,
Zenta
Onckule

K./t.
5346340

Ligita
Iesalniece

5348591

Linda
Neiceniece

5358656

21.04

Līvānu novada
Turku bibliotēka

19.04

21.04

„ Rožupes bibliotēka
piedāvā ”

Noslēguma pasākums Bērnu žūrijas
2005 ekspertiem. Daugavpils ledus
halles apmeklējums.

2006.gadā iepirkto grāmatu kopas
izstāde.
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22.04

Līvānu novada
Rožupes
bibliotēka

18.-22.04

Pelēču pagasta

•

„ Mūsdienu modernā
bibliotēka ”

Izstāde par bibliotēku iespējām, Gaismas
tīkla realizāciju Latvijā.

Pelēču pagasta
bibliotēka

18.-22.04

Olīva
Podskočija

K./t.
5355690

Preiļu novada
Aizkalnes

•

„ Bibliotēkas vēsture
fotomirkļos ”

Bibliotēkas bijušo darbinieku fotogrāfiju
izstāde.

Preiļu novada
Aizkalnes
bibliotēka

18.-22.04

Rita
Džeriņa

5354738

Riebiņu novada
Gailīšu

•

„ Iepazīsti Interneta
iespējas! ”

Informācija par interneta iespējām.
Praktiskas nodarbības.

Riebiņu novada
Gailīšu bibliotēka

19.04

Iveta
Bistrova

K./t.5365174

Riebiņu novada
Riebiņu

•

„ Bibliotēka gadu gaitā
fotoattēlos ”

Izstādē skatāmas
fotogrāfijas no bibliotēkas vēstures.

Riebiņu novada
Riebiņu bibliotēka

18.04

Olga
Ribiņicka

5323646

•

„ Bibliotēka piedāvā ”

Informācijas dienā – sarunas par
piedāvātajiem pakalpojumi un iespējas
lietotājiem.

•

„Ko es gribētu redzēt
Riebiņu bibliotēkā ? ”

Inta Selicka

5365144

Riebiņu novada
Rušonas

19.04

Lasītāju anketēšana.
18.0423.04
Bibliotēkas vizuālās reklāmas
sakārtošana.

•

„ Grāmata, kuru lasu un
pārlasu ”

Visu paaudžu iemīļoto grāmatu izstāde.

•

„ Mana pirmā bibliotēka ”

Pasākums lasošām ģimenēm, ko
atbalsta vietējie uzņēmēji.
Lietotāju aptauja par bibliotēkas
sniegtajiem pakalpojumiem un tālāko
attīstību.
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Riebiņu novada
Rušonas
bibliotēka

18.-22.04

18.04
17.00

• „ Es izvēlos – grāmata vai
dators ?

Miniaptauja : bibliotēkas lietotāju interešu
izpēte.

•

„ Nu atnāca liela diena ! ”

Jauno lasītāju pulciņš „Zīļuks ” ripina
olas, min mīklas, iet rotaļās.

•

„ Sīki putni, mazi putni …”

Izstāde un pārrunas par putnu dzīvi ar
jaunākā skolas vecuma bērniem.

Riebiņu novada
Sīļukalna

•

„ Iepazīsimies ar
bibliotēku ”

Izstāde par LNB. Vietējā pagasta
bibliotēka vienotajā Gaismas tīklā.

Riebiņu novada
Sīļukalna
bibliotēka

Riebiņu novada
Stabulnieku

•

„ Bibliotēkas lietotāja ABC”

Izstāde un pārrunas ar lietotājiem par
uzvedības kultūru bibliotēkā.

Rudzātu pagasta

•

„ Iepazīstaties – Rudzātu
pagasta bibliotēkas pasaku
grāmata ”

Bibliotēkas lasītāju – bērnu sacerēto
pasaku izstāde par bibliotēkā
notikušajiem pasākumiem (Ziemeļu
bibliotēku nedēļa, H.K.Andersenam
veltītais pasākumu cikls).

•

„ Kur meklēt informāciju par
bibliotēkām ”

Bibliotekārā stunda. Lietotāju
iepazīstināšana ar Preiļu rajona galvenās
bibliotēkas un LNB mājas lapām.

20.04

•

Pasākums „Kad ciemos nāk
kolēģi …”

Tikšanās ar Rudzātu bibliotēkas
bijušajiem darbiniekiem.

21.04

Riebiņu novada
Kastīres
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Silvija
Kotāne

5373446

18.-22.04

Natālija
Sondore

K./t.
5337541

Riebiņu novada
Stabulnieku
bibliotēka

18.-22.04

Biruta
Čaunāne

5359272

Rudzātu pagasta
bibliotēka

18.04

Skaidrīte
Brūvere

8315975

Riebiņu novada
Kastīres
bibliotēka

18.-22.04

18.04

Saunas pagasta

Saunas pagasta
Smelteru

Sutru pagasta

Vārkavas novada
Upmalas

Lasītāju aptauja par bibliotēkas
sniegtajiem pakalpojumiem un krājuma
komplektēšanu.
Daiļliteratūras grāmatu (latviešu proza,
tulkotā proza) izstāde.

•

„ Nepelnīti aizmirstas
grāmatas ”

•

„ Populāras vārdnīcas un
enciklopēdijas internetā ”

Derīgo padomu stunda. Pasākuma
mērķis - popularizēt uzziņu meklēšanu
elektroniskā formā.

•

„ Bibliotēka piedāvā ”

Informatīvā diena. Piedāvātie
pakalpojumi bibliotēkā 2006.gadā.

•

„ Sutru bibliotēka ikdienā un
svētkos ”

Fotogrāfiju izstāde stāsta par bibliotēkas
darbu vairāku gadu garumā.

•

„Sutru bibliotēkas logo ”

Konkurss un izstāde.

•

„Sutru pagasta bibliotēkas
eksbibliotekāru saiets ”

Konkursa „Sutru bibliotēkas logo”
uzvarētāju apbalvošana.

•

Atvērto durvju dienas
bibliotēkā

Datortehnika bibliotēkā: jaunās tehnikas
prezentācija.

•

„Kur atradīsim ?”

Enciklopēdiju izstāde bērniem.

•

•

Ināra
Mičule

Saunas pagasta
bibliotēka
Saunas pagasta
Smelteru
bibliotēka

18.-24.04

Anna
Čingule

Sutru pagasta
bibliotēka

13.0424.04

Lidija
Pintāne,
Valda
Pintāne

5336647

K./t.
5350391

13.0121.04
21.04
Vārkavas novada
Upmalas
bibliotēka

18.0422.04

Alda
Upeniece

Preiļu RGB

11.04

Alda
Upeniece,
Melita
Pastare

Izstāde
„Dzimtais novads grāmatās
un bukletos”
Ekskursija

Bērnu žūrijas eksperti, kopā ar pagasta
un vidusskolas bibliotekāri, apmeklē
Preiļu rajona galveno bibliotēku.
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K./t.
5334466

Vārkavas novada
Rožkalnu

•

Vārkavas novada
Vanagu

•

„Grāmata,kas dzīvo manā
sirdī …”

Izstādē skatāmas lasītāju iemīļotas
grāmatas.

Vārkavas novada
Rožkalnu

17.-23.04

„Bibliotēka laikmeta griežos”

Izstāde iepazīstina ar bibliotēkas
jaunajiem pakalpojumiem.

Vārkavas novada
Vanagu
bibliotēka

18.0422.04

Tālr. 5381229
Velta Beča
Preiļu RGB metodiķe
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Iveta Some
K./t. 5352433

Anastasiia
Vaivode

5338721

