Bibliotēku nedēļa Preiļu reģiona bibliotēkās
2015.gads
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies ! ”

Preiļu novadā

Preiļu Galvenā
bibliotēka

„Palaid sapni” Ilonas Švābes foto
izstāde
Iepazīsti E-grāmatu lasītājierīces un
planšetdatorus!
“Ejam ciemos!” – Pašvaldības un
valsts iestāžu apmeklējums,
reklamējot bibliotēkas pakalpojumus
un iespējas
Bibliotēkas lietotāju anketēšana
“Periodisko izdevumu izmantošana”

9.aprīļa - 5.maijam

“Tikšanās ar dzejoli!” PII “Pasaciņa”
bērniem

21.aprīlis

20.-26.aprīlim

20.-26.aprīlim

20.-26.aprīlim

“Izejam ielās!” uzrunājam potenciālos 23.aprīlis
lasītājus vīriešus un dāvinām
grāmatas
Ceļojums uz pasaku zemi
(4.kl.skolēniem)
Aizkalnes bibliotēka

23.aprīlis plkst. 9.00
plkst.11.40

Prezentācija “No amatiera
24.aprīlis
aprīkojuma līdz digitālajiem datu
nesējiem bibliotēkā” :
- Aizkalnes bibliotēkas audiovizuālie
resursi
- Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu
20.-24.aprīlim
kolekcija ( Latvijas Nacionālās
digitālās bibliotēkas kolekcija).
Vēsturiskās skaņu ierakstu aparatūras
un fototehnikas izstāde bibliotēkā.

Līču bibliotēka

Saunas pagasta Saunas
bibliotēka

Saunas pagasta
Smelteru
bibliotēka

Izstāde :
Līču bibliotēkas senākās grāmatas

Tematiska izstāde "Bibliotēkas
pārvērtības ejot līdzi laikam"

20.-25.aprīlis

Pasaules grāmatu dienā pārsteiguma brīdis bibliotēkas
apmeklētājiem

23.aprīlis

Izstāde "Smelteru bibliotēka agrāk
un tagad"

20.-26.aprīlis

Informācijas stunda "Latvijas
Nacionālās bibliotēkas digitālais
krājums"

21.aprīlis plkst. 16.00

Aptauja "Bibliotēkas krājuma
komplektēšana"

22.aprīlis

"Sārto rožu un pasaules grāmatu
diena" apsveikumi bibliotēkas
atbalstītājiem

24.aprīlis

Pelēču pagasta
bibliotēka

Nodarbības ikvienam, kas vēlas
21.aprīlis plkst.15.30
sevī rast harmoniju un mieru, atklāt Pieteikties līdz 16.aprīlim
kādu talantu, darboties radošā vidēbibliotēkā
mācīsimies zīmēt aizsardzības
mandalas

Pelēču pagasta
bibliotēka Ārdavas
bibliotēka

Bibliotēkas jaunieguvumu
prezentācija

25.aprīlis plkst. 10.00

Riebiņu novadā
Riebiņu novada CB

Izstādes:
Izstāžu cikls : „Atmiņu mirkļi”:
„ No veca uz jauno” - bibliotēkas

7.aprīlis

pirmais gads Saules ielā 8b
„ Emociju gamma” – foto izstāde no

17.aprīlis

bibliotēkas dzīves
„ Grāmata – tā ir sabiedrība”

20.aprīlis

/ N. Pirogovs /
„ Laikrakstam Novadnieks – 65” –

20.aprīlis

izstāžu zālē
Pasākumi:
„ Multeņu pēcpusdiena portālā

22.aprīlis plkst. 12.00

www.filmas.lv 2. klases skolēniem
„ Mani Riebiņi” – fotokonkursa

22.aprīlis plkst.16.00

noslēguma pasākums
„ Es būšu…” – Tikšanās ar profesiju
pārstāvjiem

Stabulnieku bibliotēka

Kotļerovas bibliotēka

Silajāņu bibliotēka

23.aprīlis plkst.13.30

Akcija/pasākums
BIBLIOTĒKA NO A – Z

20.-25.aprīlim

Tradicionāls pavasara tirdziņš
vietējām daiļdārzniecēm
Andele – mandele.”
Aicināti tiek visi, kas audzē puķes
(ziemcietes), košumkrūmus u.c.
stādāmo materiālu, lai dalītos ar savu
audzējumu un iemantotu kādu
neparastāku stādu no citiem.

24.aprīlis plkst.13.00
pie Stabulnieku kultūras
nama

Izdevniecības ,,Lauku Avīze’’
jaunieguvumu apskats.
Pasākums : ,,Kotļerovas bibliotēka
- bijusī un tagadējā’’
Bibliotēkas lasītāju iepazīstināšana ar
novadpētniecības materiāliem, darba
rādītājiem , par bibliotēkas
pārmaiņām un sasniegumiem

21.aprīlis

Literatūras izstāde „ 2015 – Raiņa
un Aspazijas gads ”

20.-26.aprīlim

23.aprīlis

Aptauja bērniem „Es iesaku izlasīt”
Rušonas bibliotēka

Iedzīvotāju tikšanās ar novada
domes deputāti Dinu Staskeviču un
Rušonas pagasta pārvaldes vadītāju
Daini Alžānu

22.aprīlis plkst. 11.00

Grāmatas “Sirdsmīļo brālīt! ”
prezentācija
Kastīres bibliotēka

Izstāde “Kastīres bibliotēka agrāk
un tagad fotomirkļos ”

20.-25.aprīlim

,,Runājošās grāmatas”jaunieguvumu apskats pirmsskolas
vecuma bērniem
22.aprīlis
Jurģu dienas pārsteigums
bibliotēkas lietotājiem
23.aprīlis
Galēnu bibliotēka

Gailīšu bibliotēka

" No dzejolīša līdz multfilmai "
Galēnu pamatskolas 4.klases skolēni
iepazīsies ar Raiņa un Aspazijas
dzejoļiem, skatīsies multfilmas
(www.filmas.lv) ar Raiņa dzeju

20.aprīlis plkst.9.15

"Ceļojums grāmatu pasaulē"
Galēnu pamatskolas 5.klases
skolēniem praktiskas nodarbības
bibliotēkā (grāmatu, informācijas
meklēšana).

22.aprīlis plkst.9.15

Iedzīvotāju aptauja par bibliotēkas
darbību

20.-25.aprīlim

"Bibliotēka manā dzīvē" - tikšanās
ar aktīvākajiem bibliotēkas
lietotājiem

22.aprīlis plkst.14.00

Aglonas novadā
Aglonas novada CB

Izstāde „Pastāvēs, kas pārvērtīsies
/Rainis/: bibliotēkas vēsture,

20.-26.aprīlim

struktūra, interesantākie notikumi
bibliotēkas dzīvē”
Intas Rečas radošo darbu izstāde
„Pārvērtības. Kā dažādus
materiālus pārvērst radošos
darbos”
Erudīcijas spēle bibliotēkas
apmeklētājiem „Vislabākais
grāmatu pazinējs!”

21.aprīlis
24.aprīlis

Praktiskās nodarbības 6. klasei
„Mūsdienīga bibliotēka. Apgūsim
jaunās tehnoloģijas!” –

21. aprīlis plkst. 15.00

vada Ilga Lozda, Preiļu GB
speciāliste informācijas jautājumos
23.aprīlis plkst. 15.30
Radošā darbnīca „Krāsainās
pārvērtības” – dekupāža
vada Viktorija Bahromkina
(pieteikties līdz 22.04 tel. 65324366
vai bibliotēkā)
25.aprīlis
„Tolka ļela, tolka moza, tolka sātu
paprōveja” –
talkojam „Lielajā talkā 2015!”
Šķeltovas pagasta
bibliotēka

Grāveru pagasta
bibliotēka

"Skaistuma svētki"

- radošā

darbnīca bērniem

23.aprīlis

"Analīzē un novērtē " - iedzīvotāju
iepazīstināšana ar bibliotēkas
piedāvātajam iespējām (aptaujas
maratons)

24.aprīlis

"Iepazīsties ar jauno
piedāvājumu"- jauno grāmatu
apskats
"1000 ideju dārzam" - grāmatu
izstāde
Ļubovas Tarļeckas - gleznu izstāde

20.-24.aprīlim

"Ar grāmatu uz dārziņu…"
bibliotēka iet viesos pie pirmsskolas
audzēkņiem

23.aprīlis plkst.12.00

Kastuļinas pagasta
bibliotēka

Ekskursija pa bibliotēku 5.7.kl.skolēniem „ Pārmaiņas
bibliotēkās ”
„Mūsdienu bibliotēka”-stāsts par
bibliotēku uzdevumiem un
pārmaiņām visiem interesentiem

21.aprīlis

Izstāde ” Latvijas Gaismas pilis ”

17.-29.aprīlim

22.aprīlis

Vārkavas novadā
Upmalas bibliotēka

Upmalas bibliotēkas vēsture.
Izstāde līdz 30 gadus seniem
bibliotēkas materiāliem : atskaitēm,
fotogrāfijām un skolēnu rakstītiem
darbiem par bibliotēku šodienas
redzējumā
SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Preiļu nodaļa
sadarbībā ar Vārkavas novada
Upmalas un Vārkavas vidusskolas
bibliotēkām Vārkavas novada
Kultūras centra zālē rīkos pasākumu
5.-8.klašu skolēniem „Siera ceļš”.
Piedalās: lauku uzņēmējdarbības
konsultante Jolanta Augšpūle, lauku
attīstības konsultante Ilga Ušacka,
mājražotājas Ilze Sola un Aļona
Karnicka.
“Bērnu žūrijas” dalībnieku
izglītojošā ekskursija. Apmeklējam
Kalupes luterāņu baznīcu,
kokgriezēja muzeju, brāļu Skrindu
muzeju.
/5.-7. un 8.-11.klašu skolēni /

Rožkalnu bibliotēka

Izstāde novadniekam Vitālijam
Lozdam- 75: Un nestāstiet man, ka
es ar šļūdoņiem nācis...
-Aicinājums ielūkoties

20.-24.aprīlim

16.aprīlis plkst. 14.00

21.aprīlis
22.aprīlis

20.-25.aprīlim

LNB digitālajā kolekcijā
-Vai zini kādus laikrakstus vari lasīt
Lursoft laikrakstu bibliotēkā ?

Arendoles bibliotēka

Skaļā lasīšana pirmskolas vecuma
bērniem „It visu, ko daru, es daru
ar prieku”
Pasaules grāmatu dienai veltīts
jaunieguvumu apskats, tikšanās ar
pastāvīgajiem bibliotēkas lasītājiem
Pavasara lielā talka

Vārkavas pagasta
bibliotēka

21.aprīlis

23.aprīlis

25.aprīlis

Pasākumi :
Raiņa un Aspazijas gadam veltīto
bērnu darbu prezentācija ( pēc
Raiņa un Aspazijas dzejas motīviem)

21.aprīlis

Novadniekam publicistam,
pašvaldību darbiniekam bibliogrāfam
Antonam Dzenim -125

24.aprīlis

Izstādes :
Raiņa un Aspazijas gadam veltīto
bērnu darbu izstāde bibliotēkas
skatlogā (pēc Raiņa un Aspazijas
dzejas motīviem)
Bibliotēka laiku lokos – bibliotēkas
pasākumu fotoizstāde

20.-26. aprīlim

