Dzejas dienas 2014
Preiļu reģiona pagastu bibliotēkās

Preiļu novads
Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču bibliotēka
15.septembrī plkst.10.00
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem "Dzejoļi krāsās un rotaļās"
Grāmatu izstāde "Latgales dzejnieki"
Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka
19.septembrī
pasākums “Seko savai sirdsbalsij un tu piepildīsi savus sapņus"…
Tikšanās ar dzejnieci Birutu Čaunāni. Viņas radošo darbu - gleznu izstāde
Preiļu novada Saunas pagasta Saunas bibliotēka
5.-23.septembrim bērnu dzejoļu grāmatu izstāde "Katram savs dzejolītis"
16.septembrī
grāmatu apskats "Latgales dzeja un dzejnieki"

Preiļu novada Saunas pagasta Smelteru bibliotēka
9.septembrī plkst. 12.00
Dzejas stunda bibliotēkas lietotājiem "Kū pavaicuot veļ akminim i godim ? "

Preiļu novada Aizkalnes bibliotēka
12.septembrī plkst.15.00
muzikāla dzejas pēcpusdiena “ Veltījums mīlestībai “
10.-19.septembrim literatūras izstāde “ Veltījums Tev ”
Preiļu novada Līču bibliotēka
8.-22.septembrim izstāde "Ziedi dzejā"

Aglonas novads
Aglonas novada CB
1.- 12. septembrim (no plkst. 10.00-18.00)
Rēzeknes augstskolas studentes Lauras Greizes radošo darbu
(dzeja un fotogrāfija) izstāde "Kailsals"
12. septembrī plkst. 10.00 pasākums 1. - 4. klasei "Katram savs dzejolītis"
plkst. 14.00 pasākums 5. -7. klasei "Dzejas darbnīca"

Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēka
15. septembrī plkst.13.00
pasākums "Mana dzejas pasaule" : Grāveru pamatskolas 1.-4.kl.skolēni lasa
Aleksandra Puškina dzeju
Literatūras izstāde
"Ir dzeja plaksti, kas agri veras
Un vēlu vakarā aizdarās ciet.
Ir dzeja sapnis, ko neatceras
Bet, kas tev skanēdams līdzi iet."
Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka
11.septembrī plkst.13.15
pēcpusdiena "Man patīk lasīt dzejoļus" / 3.-4.kl./
16.septembrī plkst.10.25
pēcpusdiena "Es protu zīmēt dzejoļus " /1.-2.kl./ Ojāra Vācieša dzejoļu
lasīšana un ilustrēšana

Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka
10.-22.septembrim literatūras izstāde "Mazās pasaciņas"
5.-15.septembrim literatūras izstāde "Vienkārša dzeja"
12.septembrī
radošā darbnīca bērniem "Zīmējam dzejoli "

Riebiņu novads
Riebiņu novada centrālā bibliotēka
Izstādes :
No 6.septembra „ Dzejas valdzinājumā ” - 5.-7.kl.
No 8.septembra „ Fantāzijas pavēlnieku ceļš”
No 9.septembra „ Raiņa dzejas pasaulē ” - 1.-4.kl.
No 15.septembra „ Atsūti man savu smaidu ”
Pasākumi :
10.septembrī plkst. 11.00
Tikšanās ar Irēnu Kjarkužu – izstādes „ Magoņu trakums” autori
12.septembrī - Jauno dzejnieku plenērs: Meklējumi… Riebiņu vidusskolā,
10.-12. klašu audzēkņiem
16.septembrī plkst. 12.00
„ Katrs pats sev dzejnieks” – dzejas zīmēšana 2.klašu skolēniem
17.septembrī plkst. 13.00
„ Ar dzeju sirdī” - tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti
19.sptembrī plkst. 13.00
„ Katram savs dzejolītis” – radošā darbnīca 9. klasei

Riebiņu novada Silajāņu bibliotēka
Literatūras izstāde 1. – 9.klašu skolēniem „Rudens dabā un dzejas rindās”
Literatūras izstāde „Vārdi dvēselei ”

Riebiņu novada Rušonas bibliotēka
17. septembrī plkst. 13.00
latviešu dzejas pēcpusdiena “Dzeja no sirds’’

Riebiņu novada Kastīres bibliotēka
19.septembra rīta pusē
bērnu rīts pirmskolas vecuma bērniem “Vārdiņš ar vārdiņu saspēlējas”
Izstādes visu septembra mēnesi : “Septembris-dzejas mēnesis”
“Dzeja bērniem “

Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka
12.septembrī plkst.14.00
dzejas dienu pasākums Stabulnieku kultūras nama zālē - tikšanās ar dzejnieci
un gleznotāju Birutu Čaunāni , dzejas kopkrājumu "Iemīlēt vēlreiz" un "Laime
baltā zirgā" prezentācija. Pasākuma laikā būs aplūkojama Birutas šovasar
tapušo gleznu izstāde

Vārkavas novads

Vārkavas pagasta bibliotēka
12.septembrī plkst.14.00
Maršruts "Dzeja-Dzeja" Vārkavā
* Literārā dzejas pietura
* Muzikālā dzejas pietura
* Aritmētiskā dzejas pietura
* Mākslinieciskā dzejas pietura
* Sportiskā dzejas pietura - konkursi un uzdevumi 1.-9.kl.skolēniem, viss par
dzeju un dzejniekiem

