Darbs ar bērniem un jauniešiem
Ludzas reģiona bibliotēkās 2013. gadā
Zenta Mauriņa ir teikusi skaistus un ļoti patiesus vārdus: „Bērni ir puķes Dieva pasaules
dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu
nesatricināmiem likumiem.”
Ludzas reģiona bibliotēku darbības mērķis ir kultūras vērtību saglabāšana un izplatīšana,
nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību visiem Ludzas reģiona iedzīvotājiem. Reģiona
bibliotēkās ir mērķtiecīgi veidots ģimenes bibliotēkas modelis, kur katrs var saņemt viņam
nepieciešamo bibliotekāro pakalpojumu, kur vienlīdz interesanti ir mazulim, vecmāmiņai, tētim,
māmiņai, studentam, strādājošajam, bezdarbniekiem u.c., tomēr tradicionāli īpaši tiek akcentēts
darba ar bērniem un jauniešiem nozīmīgums.
„Bērni bibliotēkā ir kā dzīva un draudzīga ķēde, kas katru dienu piepilda ar jaunām
idejām, priekšlikumiem un pārsteigumiem. Bibliotekāram jāiet vienā solī vai pat solīti pa priekšu
jautrajiem, enerģiskajiem, zinātkārajiem un dažreiz nerātnajiem jaunajiem lasītājiem” – tā par
bērniem teica Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Aija Parševa.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (LGB) atskaites gadā bija metodiskais un
konsultatīvais centrs 27 reģiona publiskajām bibliotēkām, kā arī 18 skolu bibliotēkām, ne tikai
darbā ar pieaugušajiem, bet arī darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.
Ludzas reģionā nav nevienas patstāvīgās bērnu bibliotēkas, tās ir apvienotas ar pieaugušo
bibliotēkām: LGB - Bērnu apkalpošanas nodaļa, Kārsavā - Bērnu apkalpošanas nodaļa, Zilupē Bērnu apkalpošanas nodaļa.
Atskaites gadā Ciblas novadā tika sēgta viena skola, tātad arī skolas bibliotēka ir
ierakstīta vēsturē.
Bibliotēku darba laiki pielāgoti lietotāju vajadzībām. Daudzās bibliotēkās pēc lietotāju
lūguma bibliotēku darba laiki tika pagarināti vakara stundās, tāpat daudzas bibliotēkas darbojās
arī sestdienās un svētdienās (vadoties pēc nepieciešamības), jo daudziem bērniem, kuriem skolas
ir citā pagasta vai pat pilsētā nav iespējas nokļūt bibliotēkā pēc vajadzīgā materiāla. Reģiona
bibliotēkas pārsvarā atvērtas 5 dienas nedēļā no 8:00 līdz 18:00. Pagastu bibliotēkās pusdienu
pārtraukums parasti ir no 12:00 vai 13:00 līdz 13:00 vai 14:00, vienīgie izņēmumi bija tās
bibliotēkas, kurās darbinieki strādāja uz pusslodzi, vai citu slodzi.

Visās reģiona publiskajās bibliotēkās izvietoti atsevišķi plaukti ar bērnu literatūru
pavisam mazajiem apmeklētājiem, piemēram, Ludzas pilsētas, Ciblas, Lauderu, Zvirgzdenes,
Isnaudas pagasta u.c. bibliotēkās grāmatiņas skaisti saliktas lasītājiem viegli pieejamajās kastītēs.
Katrā no bibliotēkām ierīkoti bērnu rotaļu stūrīši, kuri aprīkoti ar dažādām rotaļlietām, krāsu
zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, teātra aizslietņiem, maziem slidkalniņiem, mašīnām,
lecamām bumbām u.t.t. Šodien bibliotēkās darbs ar bērniem pakārtots tā, lai bērnam no mazotnes
gribētos nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un ilgāku laiku gribētos pakavēties
bibliotēkā.
Lai bērniem uz bibliotēku gribētos iet biežāk, bibliotekāri piedomā pie telpu
noformējuma.

Līdumnieku bibliotēkas vadītāja saka: „Bibliotēkā bērniem un jauniešiem ir iekārtota
atsevišķa zona „Taurenītis”, kuram izstrādātā projekta rezultātā iegādātas jaunas mēbeles: stūra
dīvāns, galds, divi pufi un par pašvaldības iedalīto finansējumu iegādāta pārvietojama grāmatu
kaste.”
Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: „Lai bērniem bibliotēkā būtu interesantāk un
viņiem gribētos arvien šeit atgriezties, tika labiekārtots bērnu rotaļu stūrītis – iegādāts jauns
paklājs, vecie plaukti pārtaisīti atbilstoši bērnu augumiem, mainīts bērnu nodaļas noformējums.”
Ludzas reģionā galvenās bibliotēkas metodiķe ir arī koordinators darbā ar bērniem, bet
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (LGB) bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāres atskaites
gadā palīdzēja bibliotēku metodiķei un pagastu, pilsētu bibliotēku vadītājiem ar padomiem
nesaprotamajos, neskaidrajos jautājumos. LGB rīkotajos semināros vienmēr tika apspriesti
jautājumi, kuri saistīti par darbu ar bērniem. Reģiona novadu bibliotēku meitenes dalījās ar
saviem jauninājumiem, rīkotajiem pasākumiem, kuri tika organizēti bibliotēkās. Ļoti bieži uz
semināriem tika aicināta LGB bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Ilga Kaupuža,
viņa labprāt dalījās savā pieredzē un zināšanās, pastot, kā ir labāk, un ar savu sirdsdegsmi,
izdomu pilnajiem pasākumiem spēja aizraut jebkuru cilvēku, arī bibliotekārus, kuriem ikdienas
darbā nākas saskarties ar bērniem. Pateicoties Ilgai mēs bieži semināros uzvedāmies kā bērni spēlējām, jo caur spēli mēs varējām pietuvināties un uzzināt viens par otru daudz vairāk. Pēc
šādiem semināriem bibliotekāres vienmēr atgriežas savās bibliotēkās ideju un iedvesmas pilnas.

Viena semināra norise
Ludzas reģiona bibliotēku krājumu komplektēšana notiek atbilstoši bibliotēku funkcijām:
 informācija – uzziņu izdevumi: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas,
ceļveži, statistikas gadagrāmatas,
 izglītība

–

kartogrāfiskie

grāmatas,

monogrāfijas, audiovizuālie materiāli, CD,

izdevumi,

attēlizdevumi,

novadpētnieciskie

un

kultūrvēsturiskie darbi,
 izklaide

–

izdevumi

saturīga

brīvā

laika

pavadīšanai,

latviešu

oriģinālliteratūras komplektēšanai, pasaules ievērojamo autoru darbiem.
Bibliotēku krājuma komplektēšanas veidi:


jaunieguvumu komplektēšana,



regulārā fonda izvērtēšana,



atlasītā materiāla norakstīšana.

Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti:


pirkumi – par pašvaldības budžētā piešķirtajiem līdzekļiem iegādāti iespieddarbi
galvenokārt Ludzas GTU „Sākums A” Ludzā un reģiona filiālēs Kārsavā un
Zilupē. Novadu pašvaldībām ar šo uzņēmumu ir noslēgts līgums, kas paredz 10%
atlaidi. Bibliotēkām veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar apgāda „Zvaigzne
ABC” veikalu Ludzā, kur arī tiek piešķirta 10 % atlaide no vairumtirdzniecības
cenas, ļoti bieži grāmatas tiek iepirktas izmantojot cenu atlaides (bankrota cenas),
tāpat grāmatas tiek iegādātas Latvijas izdevniecībās un apgādos u.t.t.,



preses abonēšana - par budžeta piešķirtajiem līdzekļiem pasūtītā periodika
bērniem.



atbalstītie projekti:
o lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013” – atskaites gadā šajā programmā startēja 13 publiskās bibliotēkas un 1
skolu bibliotēka, līdz ar ko katra no šīm bibliotēkām ieguva krājumā 29
jaunas, interesantas grāmatas;



dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi),



atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi.

Atskaites gadā bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēts atbilstoši visu
vecuma grupām - daudzveidīgs, attīstību veicinošs. Krājumu veidojot, bibliotekāri vadās pēc
lietotāju pieprasījuma, analizējot bērnu intereses un vajadzības. Bibliotēkās bērniem domātais
krājums veidots galvenokārt no grāmatām un seriālizdevumiem, bet protams, lielu vērību
bibliotekāri velta arī kvalitatīvai uzziņu literatūrai. Iespēju robežās (finasiālajās) tiek iepirktas
enciklopēdijas bērniem, vārdnīcas, u.t.t.
Liels atbalsts bija arī bērnu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija” - aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 13 publiskās bibliotēkas un 1
skolu bibliotēka.
Ņukšu bibliotēkas vadītāja: „Kā veiksmīgāko lasīšanas veicināšanas aktivitāti ir jāmin
„Bērnu un jauniešu žūrija”. Lai gan vecāku žūrijā bija pieteikušies tikai 2 eksperti, tomēr, kā
vēlāk lasīšanas gaitā atklājās, arī daudzas mammas lasīja kopā ar bērniem, lai viņus atbalstītu un
palīdzētu, kad grāmatas likās par biezu.
Ņukšu pagasta bibliotēkā tika uztaisīta pārredzama tabula, kur žūrijas eksperti varēja

atzīmēt savas izlasītās grāmatas, kā arī sekot, kā pārējiem veicas ar lasīšanu.”
Jāpiezīmē, ka tomēr tradicionāli bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildinājās no
pašvaldību budžeta līdzekļiem. Atskaites gadā novadu bibliotēku krājumi papildinājās par 10112
eksemplāriem. Bērnu grāmatu fonds palielinājās par 1168 eksemplāriem, kas sastāda 11.6 % no
visa krājuma.
Tab.Nr.6 Jaunieguvumi bērniem
Jaunieguvumi
(2013.g)
669

Dinamika(+/)

Ludzas

Jaunieguvumi
(2012.g.)
874

Ciblas

167

200

+33

Kārsavas

107

113

Zilupes

132

186

+54

1280

1168

-112

Novadi

Kopā:

-205

+6

Salīdzinot ienākušo dokumentu skaitu ar 2012. gadu, tad jāsecina, ka atskaites gadā
iegādāto bērnu grāmatu skaits ir mazāks par 112 vienībām.
Tab.Nr.1 Darba rādītāji reģiona bibliotēkās
2011.gads

2012.gads

2013.gads

Lietotāju skaits

3056

2875

2836

Kopējā dinamika
(+/-)
-

Izsniegums

61589

59568

58127

-

Apmeklējumu sk.

63669

57599

60015

+

Analizējot reģiona kopīgo statistiku jāsecina, ka kopumā saglabājusies iepriekšējo gadu
tendence - samazinās reģionā bērnu, kā bibliotēku lasītāju skaits, mazāk lasīšanai tiek ņemtas
grāmatas. Vairāki objektīvi faktori ietekmē grāmatu lasīšanas nozīmību bērniem – pirmkārt,
bērnu paliek pilsētas un pagastos aizvien mazāk, otrkārt, mācību slodzes palielinās, treškārt,
daudz informācijas ir pieejams internetā u.t.t. Tāpēc jau pēc tabulas varam spriest, ka bērnus
vairāk vilina bibliotēkā datori un tajos pieejamais internets.

Tab.Nr.2 Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās
2011.gads 2012.gads

2013.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

1659

1506

1460

-

Izsniegums

26315

26303

26352

+

Apmeklējumu sk.

26530

24487

25407

+

Tab.Nr.3 Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās
2011.gads

2012.gads

2013.gads

Lietotāju skaits

314

319

335

Kopējā dinamika
(+/-)
+

Izsniegums

4355

3932

4692

+

Apmeklējumu sk.

8226

6267

8113

+

Tab.Nr. 4 Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās
2011.gads

2012.gads

2013.gads

615

574

555

Kopējā dinamika
(+/-)
-

Izsniegums

15593

13891

13322

-

Apmeklējumu sk.

17182

15194

15373

+

Lietotāju skaits

Tab.Nr. 5 Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās
2011.gads

2012.gads

2013.gads

468

476

486

Kopējā
dinamika (+/-)
+

Izsniegums

15326

15442

13761

-

Apmeklējumu sk.

11731

11651

11122

-

Lietotāju skaits

Analizējot statistiskos rādītājus redzam, ka no kopējā lasītāju skaita Ludzas reģiona
bibliotēkās ir 33% bērni. Ludzas novada bibliotēkās– 34% bērnu., Ciblas novada bibliotēkās –
34%, Kārsavas novadā – 30%, Zilupes novadā – 35%.
Veicot uzziņu un informācijas darbu, bibliotēkās tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie
resursi – uzziņu fonds, datu bāzes – www.letonica.lv, www.nais.lv, www.google.lv, elektroniskie
resursi, bibliotēku kultūrvēstures datu bāzes, tematiskās mapes, kas ir liels atspaids informācija
smeklēšanā.
2013. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1349 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas,
piemēram, par Es vēsturi, tās struktūru, dalībvalstīm, par Latvijas, Latgales vēsturi, čūskas un to
dzīve, latviešu tautasdziesmas par maizi, pienu, dārzeņiem, bitēm, dzejniekiem, sportistiem, u.tt.
Parasti visvairāk bērni aktivizējās, kad skolās bija projektu nedēļas, tad arī tika pieprasīta
dažādu veidu informācija.
Mazākajiem lasītājiem ļoti svarīga ir kopā darbošanās, tieši tāpēc ļoti daudz arī tika
rīkotas radošās darbnīcas, kuras gan attīsta bērnu iemaņas, gan rosina bērnus apgūt kaut ko
jaunu, rosina tieši grāmatās smelties kādas idejas vai atrast kādu atbildi uz sev interesējošu
jautājumu.
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja: „Informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanā ļoti labi
noder dažāda veida un vecuma viktorīnas, piemēram „Erudītu spēle” patīkami redzēt , ka
atbildot uz dotajiem jautājumiem bērni un jaunieši izmanto visu iespējamo, bibliotēkā esošo
uzziņu literatūru, internetu”

Tradicionāli, kā ikgadu bibliotēkas rīko 1. klašu bērniem pirmās tikšanās ar bibliotēku,
kurās bērni uzzina, kur dzīvo grāmatas, kā tās ir jālasa, iepazīstas arī ar bibliotēku krājumu
lietošanas noteikumiem.
Bibliotēku sadarbības partneri darbā ar bērniem, bez šaubām, bija viņu vecāki, kuri veda
mazos lasītājus uz bibliotēku, tad bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā sadarbība, jo bērnudārzu
kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais pret grāmatām. Ir pat gadījušies tādi
kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā ar bērnudārza grupiņu, bērns vēlāk ar varu velk uz
bibliotēku savus vecākus. Vēl viens ļoti nozīmīgs sadarbības partneris bija skolas. Patīkami
apzināties, ka publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļuva savā darbībā aizvien vienotākas.
Aizvadītajā gadā publiskās bibliotēkas kopā ar skolu bibliotēkām piedalījās projektā – „Drošais
internets”, „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākumi u.t.t

LGB bibliotekāre Ilga Kaupuža un LPG skolas bibliotekāre Elita Romanovska Rīgā
„Drošs internets” noslēguma pasākumā.
Lauderu bibliotēka cieši sadarbojās ar pagasta teritorijā esošo bērnu rehabilitācijas centru
„Bērnu Oāze”, kurā ir bērniņi ar īpašām vajadzībām. Istalsnas bibliotēka sadarbojās ar bērnu
patversmi „Ābelīte”. Daudzi bērniņi no Ezersalas speciālās internātskolas nāk uz Ludzas galveno
bibliotēku, lai te varētu spēlēties, komunicēt.
Neapšaubāmi vēl viens liels sadarbības partneris bija muzeji, jo te ir daudz vērtīga
materiāla, piemēram, Ludzas muzejā ir bagāts vēsturiskais krājums, kuru muzeja darbinieki
mācēja pasniegt arī bērnam saprotamā un interesantā veidā, ir skaista un interesanta pēc satura
dabas ekspozīcija, kuru aplūkot neatsakās pat pieaugušie - tur var redzēt dažādu dzīvnieku
izbāzeņus, herbārijus no augiem un palasīt par tiem. Tautas nami, kultūras centri, Bērnu un
jauniešu centri - tie visi bija bibliotēku sadarbības partneri, jo visiem viens mērķis - sniegt pēc

iespējas kvalitatīvākus atpūtas, brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus, kā arī informācijas un
izglītošanās iespējas un veidus.
Ļoti vērtīga sadarbība ir izveidojusies ar Ludzas Sarkanā Krusta komiteju, kā arī invalīdu
biedrību. Pavisam nesen sākās produktīva, interesanta sadarbība arī ar baznīcām.
Mēs visi saprotam, ka grāmata spēj aizraut un aizvest fantāziju zemē, tikai to vajag prast
pasniegt un ieinteresēt. Tāpēc bibliotēku darbinieki izdomāja un realizēja dažādus interesantus
pasākumu, piemēram, gandrīz visās bibliotēkās gan publisko, gan skolu, regulāri notiek pašu
mazāko pirmās iepazīstināšanas pasākumi ar bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem, iespējām,
ko bibliotēkas var sniegt savam lietotājam, jo pieļaujam, ka tieši tā, pieradinot no mazotnes
bērnus grāmatai ir iespēja, ka arī izaudzis šis cilvēks būs lasītājs.
Ieskats lasīšanas veicināšanas pasākumos:
Ciblas bibliotēkas vadītāja: „Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu un lasīšanu, jau
septīto gadu pēc kārtas gada noslēgumā tiek rīkots pasākums čaklākiem lasītājiem. Pasākuma
laikā bērnu pūles tiek novērtētas, apbalvojot ar pateicības rakstu, dāvanu un saldumiem. Tādēļ
visa gada garumā viņiem ir sava veida sacensība, lai iekļūtu čaklāko lasītāju desmitniekā. Bija
divas 5.klases meitenes, kas pat rudens brīvdienās, brauca ar reisa autobusu uz bibliotēku, lai
lasītu uz vietas bibliotēkā grāmatas. 2.klases zēns (no sociāli nelabvēlīgas ģimenes) bija patīkami
pārsteigts, ka arī viņš ir iekļuvis šajā čaklāko desmitniekā un varēja palielīties, ka sācis labāk
lasīt, atšķirībā no sava brāļa, kas mācās 3.klasē un lasa grāmatas ļoti maz. Arī skolotāja skolā
viņu ir palielījusi par grāmatu lasīšanu.”

11.septembrī bērniem bibliotēkā bija Skaļās lasīšanas stunda, veltīta dzejas dienām un
rakstnieces I.Zanderes – 55 gadu jubilejai

4.decembrī Ciblas vidusskolas telpās notika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Par
mērķauditoriju bibliotēka bija izvēlējusies vidusskolas skolēnus. Tā ir iespēja vidusskolas
skolēniem klātienē tikties ar autoru, uzzināt par viņa dzīvi un daiļradi, labāk izprast un iepazīt
mūsdienu latviešu literatūru un pilnveidot bibliotēkas rīkoto pasākumu kvalitāti.
Sarunu vadīja LNB speciāliste Liega Piešiņa par Noras Ikstenas dzīvi, daiļradi un jaunāko
grāmatu Dievmātes draudzene.
Autora vizīti Ciblas bibliotēka bija pieteikusi kultūras projektā „Latviešu oriģinālliteratūra
un autori bibliotēkās.” Šajā programmā tā netika atbalstīta, taču LNB speciālistiem pieteikums
bija iepaticies un to atbalstīja citas KM programmas „Nevalstisko organizāciju atbalsts un
sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros. Tikšanos koordinēja LNB sadarbībā ar
Ciblas bibliotēku. Pasākuma noslēgumā Liega Piešiņa atzinīgi novērtēja Ciblas bibliotēkas
iesniegto autora vizītes pieteikumu un uzsvēra skolēniem, ka par šo tikšanos viņiem ir jāpateicas
sava pagasta bibliotekārei.
Bija patīkami dzirdēt, ka tavs darbs un pūles tiek novērtēts.

Līdumnieku bibliotēkas vadītāja: „Radošajās darbnīcās no dabas un citiem materiāliem
gatavojam dažādus rotājumus svētkiem gan savu māju, gan pasākumu telpu noformēšanai.
Jaunieši Lieldienu pasākumam sagatavoja iestudējumu „Baltās un raibās vistiņas Lieldienu
piedzīvojumi” organizējām rotaļas, atrakcijas. Sevišķu jautrību izraisīja olu ripināšana, olu
sviešana pār šūpolēm, šūpošanās. Radošajā darbnīcā bērni paši gatavoja zaķu ausis un krāsoja
olas. Bibliotēkā varēja apskatīt izstādi „Rotājumi Lieldienām. Bērni un jaunieši aktīvi piedalījās
arī bibliotēkas, kultūras un tūrisma koordinatora, biedrības „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki” kop rīkotajos pasākumos: novada svētku bērnu un jauniešu koncertā ar
uzvedumiem „Ar dziesmu un deju uz pasaku”, Ziemassvētku pasākumā „Caur divpadsmit
mēnešiem uz Ziemassvētkiem”. Jauniešu erudītu klubā „Cietais rieksts” notikušas viktorīnas un
konkursi par dažādām tēmām. Nu jau līdzi nāk arī vecāki gan kā līdzjutēji, gan arī paši iesaistās
spēlē. Bērni un jaunieši aktīvi piedalījās bibliotēkas rīkotājās „Monētu dienās”. Interesanti
pasākumi sanāk, kuros bērni un jaunieši piedalās kopā ar ģimenēm, kā „Mīlestības nekad nav par
daudz „Dzejas varavīksne”, „Kaļvu dīna Līdumniekos”, „Bērtuļdiena Līdumniekos”. Jau
tradicionālas ir ģimeņu sporta spēles. Pasākumi beidzās ar kopējo desiņu cepšanu un tējas
dzeršanu, pārspriežot pasākumu norisi. Pasākumu rīkošana iesaistot vecākus nāk par labu gan
bērniem, gan vecākiem. Tas veicina lasīšanu .Sevišķi labi tas parādās, kad notiek viktorīnas
(Erudītu spēles).”

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja: „No 19. līdz 26 .aprīlim visā Latvijā notika Bibliotēku
nedēļa ar devīzi – Mantojuma sardzē! Bibliotēku nedēļas ietvaros, skolā tika izveidotas trīs
izzinošas izstādes - „Kādas aploksnes stāsts”, „Mana māja agrāk un tagad”, „Manu vecāku un
vecvecāku dzīve Pušmucovā.”, kas nedaudz

uzbūra pagājušā gadsimta 60.-80. gadu ainu

Pušmucovas dzīvē. ”

Februārī, pieminot mūžībā aizgājušo dzejnieku Imantu Ziedoni, bibliotēkā notika dzejas
lasījumi 8.-9. klasēm. Skolēni veidoja arī dzejas rindas no dabas materiāliem.

Salnavas bibliotēkas vadītāja: „Bērni labprāt zīmē, tāpēc arī tika organizēta bērnu
zīmējumu izstāde „Mana Salnava šodien”, bērnu gatavoto apsveikuma kartiņu izstāde veltīta
mātes dienai un izstāde „Latvijas dzimšanas dienā”. Jaunāko klašu skolēniem notika viktorīna
„Viss par Lieldienām”.”

Brigu pagasta bibliotēka: „Leļļu izstāde” (Zojas Zapoļnajas personīgā kolekcija)”

Radošā darbnīca LR 95. gadadienas svētku ietvaros „Veltījums Latvijai” (Brigu PII bērniem)

Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja: „Bērniem un jauniešiem gada laikā tika organizēti
dažādi pasākumi. Lielākoties tie bija pasākumi, kuros varēja iesaistīties dažāda vecuma bērni vai
pat visa ģimene. Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējums vidēji svārstās 15- 25
dalībniekiem, tāpēc tie netiek dalīti pa vecuma grupām, bet gan organizēti tā, lai iesaistīties
varētu, gan lieli, gan mazi. Dažāda vecuma publika labprāt iesaistās, piemēram, radošajās
darbnīcās. 2013.gadā tika organizētas sekojošas radošās darbnīcas – Lieldienu radošā darbnīca,
Grāmatu modes skate, Rudens darbnīca un Ziemassvētku radošo darbnīcu cikls, kas tika
organizēts sadarbībā ar Ņukšu TN un Ludzas novada sociālo dienestu. Gandrīz visās radošajās
darbnīcās iesaistījās arī bērnu vecāki un vecvecāki. Prieks par to! Lieldienu radošajā darbnīcā
bērni gatavoja no dažādiem materiāliem Lieldienu olas, ar kurām tika rotātas pagasta iestādes,
TN utt”

„Grāmatu modes skate”

„Bibliotēku nedēļā Ņukšu pagasta bibliotēku apmeklēja literārā varone Peppija Garzeķe,
kura bērnus, jauniešus un Ludzas novada pašvaldības darbiniekus iesaistīja diskusijā par grāmatu
klāstu agrāk un tagad, un salīdzināja obligātās literatūras sarakstus.”

„Bibliotēku nedēļu noslēdza pasākums Nakts bibliotēkas labirintos, kurā bibliotēkas burve
pārbaudīja bibliotēkas apmeklētāju veiklumu, asprātību un zināšanas darbā ar datoriem, kā arī
izvadāja visus pa bibliotēkas labirintiem.”

Zilupes bibliotēka: „23. un 29. aprīlī Zilupes vidusskolas pirmklasnieki kopā ar
skolotājiem devās ekskursijā uz bibliotēku, lai uzzināt, kur „dzīvo” grāmatas. Šogad kopumā tika
novadītas 5 ekskursijas bērnu nodaļā.

Ekskursijas laikā skolēni ne tikai iepazinās ar bibliotēku, grāmatām, bibliotēkas
darbiniekiem, bet arī piedalījās interesantā ceļojumā pa grāmatu pasauli, kurā bērnus ieveda
mūsu atraktīvā bibliotekāre Jeļena. Arī bērni bija sagatavojušies un iemācijušies dažādus
dzejoļus, kurus labprāt noskaitija. Bērni bija sarūpējuši nelielas dāvanas bibliotēkai, kuras mūs
sļoti iepriecināja.”

Nirzas pagasta bibliotēkas vadītāja: „Bibliotēka rīko katru gadu pasākumu ,,Čaklais
lasītājs”. Tiek rīkotas pēcpusdienas bērniem: grāmatu fragmentu lasījumi, pasaku pēcpusdienas,
animinācijas filmu stundas, pārrunas ar bērniem par dažādām tēmām, zīmējumu izstādes,
viktorīnas.”

Tas ir tikai pavisam mazs ieskats darbā ar bērniem reģionā. Man ir liels prieks, ka
bibliotekāri pagastos paliek aizvien atraktīvāki savā darbībā, tāpēc laikam jau viņi arī ir pagastu
un ciemu dvēseles

Tekstu sagatavoja: Ludzas pilsēta sgalvenās
bibliotēkas metodiķe Elita Zirne
2014.gada 17.februārī

