Biķernieku pagasta bibliotēkas darbības plāns 2018. gadam
Galvenie uzdevumi,
prioritārie pasākumi
2018. gadā

I.
Nr.
p.k.

1.1

•

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus
un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībai.
• Nodrošināt kvalitatīvu un operatīvu bibliotekāro un bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas
lietotājiem.
• Veikt nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi,
iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.
Pasākumi 2018.g.
1. Noslēguma tikšanās bibliotēkā ar Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija ekspertiem.
2. Lieldienu rīts: „ “Ejam meklēt Lieldienas!”
3. „Lieldienas – gaismas un cerības svētki” Lieldienu dažādu tautu tradīcijas Latvijā.
4. Ekskursija bērniem un jauniešiem uz Krāslavas novadu.
5. Piedalīšanās 17. Grāmatu svētkos Demenē.
6. Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”
7. “Dzejas diena pie Raiņa pieminekļa Vasiļovā”, sadarbībā ar Daugavpils novada bibliotēkām.
8. Tikšanās ar dzejnieci novadnieci Stepanīdu Miloševiču.
9. “Iepazīsimies ar bibliotēku!” Pirmsskolas audzēkņiem pirmās iepazīšanās ar bibliotēku.
10. “Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena...”
11. Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas dzimšanas dienai.
12. Ziemassvētku pasākums ar pirmsskolas vecuma grupām.

Aktivitātes un pasākumi
Aktivitāte

Norises vieta

Norises laiks

Datorprasmju un informācijpratības apguve dažādām iedzīvotāju grupām (datorkursi,
informācijas dienas u.c.)
datorkursi:
- Vienkārši par datoru
- Faili un mapes; Windows Word
-Internets; Ziņu portāls; Interneta pakalpojumi
- PowerPoint lietošana
- darbs ar datu bāzēm, elektroniskā kataloga izmantošana
- E-pasts; Skype

bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka

janvāris;
februāris-marts;
aprīlis-maijs;
maijs
septembris
oktobris

-iepazīstināšana ar jaunumiem bibliotēkā

1.2.

-informācija par bibliotēkas krājumu, nodaļām, bibliotēkas un datoru lietošanas noteikumiem
Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, pārrunas, apskati,
konsultācijas, tematiski pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, dalība Grāmatu
svētkos u.c.)
Literārās, tematiskās, mākslas izstādes:
- „Valentīna diena- mīlestības diena”.
- Izstāde „Pavasara saulgrieži – Lieldienas”.
- „Brīnišķīgi darbiņi” bērnu radošo darbiņu izstāde.
- Lit. izstāde „Es vēlos paldies pasacīt, Tev māt”.
- Temat. izstāde: “Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena”.
- Temat.izstāde „Sagaidīsim Līgo svētkus”.
- Tematiska literatūras izstāde: ,, Kur koki aug visstaltākie? Kur mākoņi visbaltākie?" veltīta
Latvijas 100 g. jubilejai.
- Liter.izstāde“Latgales dzejnieki un dzeja”.
- Temat.izstāde „Veselības maģija”.
- Bērnu darbu izstāde- konkurss: "Skaista ir mana Latvija"
- Tematiska izstāde „Balti nāca Ziemassvētki”
- Jauno grāmatu izstādes un apskati.
Pasākumi
- Noslēguma tikšanās bibliotēkā ar Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija ekspertiem (diskusija,
konkursi, apbalvošana), notiks bibliotēkā
- „Lieldienas – gaismas un cerības svētki” Lieldienu dažādu tautu tradīcijas Latvijā , sadarbībā ar
novada pagastiem (iepazīšanās ar Lieldienas tradīcijām, radoša darbnīca -vilnas vilšana, kafijas
pauze, balviņas), notiks KN

bibliotēka
bibliotēka, KN,
skola

marts; jūnijs;oktobris
gada laikā

bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka

februāris
marts-aprīlis
aprīlis
maijs
maijs
jūnijs
augusts

bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka

septembris
oktobris
novembris
decembris
gada laikā

bibliotēka

janvāris

KN

aprīlis

- Mātes diena sadarbībā ar KN un skolu.

maijs

-Derīgo padomu stunda: „Jāņi” (tradīcijas Latvijā, svinēšanas tradīcijas pasaulē, Jāņu vainaga
pīšana), bibliotēkā

jūnijs

-Biķernieku pagasta svētki ( sadarbībā ar pārvaldi, KN)
- Piedalīšanās Daugavpils novada 17. Grāmatu svētkos.

jūlijs
augusts

Demenes pagasts

1.3.

- “Dzejas diena pie Raiņa pieminekļa Vasiļovā”, sadarbībā ar Daugavpils novada bibliotēkām.

Maļinovas pagasts

septembris

- Piedalīšanos pasākumā veltīta Dzejas dienām Berķenelē (ziedi).

Berķenele

septembris

- Piedalīšanās Daugavpils novada dienās.

Daugavpils

septembris

-Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas dzimšanas dienai. Sadarbībā ar KN, skolu.

KN

novembris

-Noslēguma tikšanās bibliotēkā ar Bērnu/Jauniešu žūrija ekspertiem
Bērnu žūrijas lasītāji/eksperti pasākuma gaitā noteiks populārākās grāmatas 2017.gadā. Visi kopā
ceļos pa "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatām, pildot dažādus uzdevumus. Noslēgumā
eksperti varēs izteikt savas domas un vērtējumu par izlasītājam grāmatām, aizpildot elektronisko
anketu un katrs saņems nelielas pārsteiguma balvas.
--“Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Latgales kultūru un tradīcijām) 100 gadei veltīts
pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu

bibliotēka

janvāris

KN

janvāris

- Lieldienu rīts: “Ejam meklēt Lieldienas!” sadarbībā ar pirmsskolu.
Dzejas lasīšana; iepazīšanās ar latviešu tautas tradīcijām un ticējumiem; rotaļdziesmas; sacensības
olu ripināšanā, lieldienu šūpošanās; mielasts. Pasākums notiks Biķernieku pagasta pirmsskolas
grupā

skola

aprīlis

- “Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Zemgales kultūru un tradīcijām) 100 gadei veltīts
pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu.

KN

maijs

- Ekskursija bērniem un jauniešiem uz Krāslavas novadu (iepazīšanās ar Krāslavas novada
skaistākam vietām, cienasts)

Krāslavas novads

jūnijs

-“Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Kurzemes kultūru un tradīcijām) 100 gadei veltīts
pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu.

KN

jūnijs

- Mīklu minēšanas vakars, bērniem (balviņas, notiks dabā)

bibliotēka

augusts

-“Nāc ar mani parotaļāties”- rotaļu stunda bērniem (bibliotēkā)

bibliotēka

augusts

Pasākumi bērniem un jauniešiem, tajā sk. vasaras brīvlaikā ( radošās darbnīcas, bibliotekārās
stundas, lasījumi, ekskursijas u.c.)

-Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”, noslēguma tikšanās ar programmas
dalībniekiem (diskusija, pasakas sacerēšana un grāmatas izdošana, apbalvošana).

bibliotēka

augusts

-Tikšanās ar dzejnieci novadnieci Stepanīdu Miloševiču (bibliotēkā)

bibliotēka

septembris

-Tematiskā viktorīna sākumskolai “Iepazīsti savu Latviju”sadarbībā ar KN un skolu (Latvijai 100)

KN

oktobris

-Tematiskā viktorīna 5-8kl. “Iepazīsti savu Latviju” sadarbībā ar KN un skolu (Latvijai 100)

KN

oktobris

-“Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Vidzemes kultūru un tradīcijām) 100 gadei veltīts
pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu.

KN

oktobris

- Pirmsskolas audzēkņiem pirmās iepazīšanās ar bibliotēku:
pārruna: kas ir bibliotēka, ko šeit var darīt,
galda spēles, multiplikācijas filma noskatīšana portālā www.filmas.lv;

bibliotēka

oktobris

-Bērnu darbu izstāde- konkurss: "Skaista ir mana Latvija" sadarbībā ar KN (Latvijai 100)

biblioteka

novembris

-„Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena”
Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.
Mārtiņos beidzās pieguļa, rudens darbu, ganu un veļu laiks.
Pasākums notiks sadarbībā ar Biķernieku pamatskolu. un norisināsies skolas telpās:
- iepazīšanās ar latviešu tautas ticējumiem
- dzejoļi, mīklas
- pasakas inscenēšana
- dziesmiņas
- rotaļas
- balviņas un mielasts

skola

novembris

-Svinīgs pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Sadarbībā ar KN, skolu.

KN

novembris

- Ziemassvētku pasākums ar pirmsskolas vecuma grupām (tradīcijas, dzeja, grāmatu apskats,
latviešu tautas rotaļas, dziesmiņas, cienasts)
Ar skujiņu smaržu, eglītes pušķošanu, piparkūkām, mandarīniem, atnāks pirmsskolas grupiņā
vismīļākie svētki – Ziemassvētki.
Pirmsskolnieki Rūķīši un Eņģeļi dziedās dziesmas, dejos, lasīs skaistus dzejoļus. Ies rotaļās,
iepazīsies ar latviešu tautas ticējumiem un tradīcijām. Pasākuma noslēgumā katru bērnu pie svētku

Pirmsskolas grupa

decembris

egles gribēs satikt Ziemassvētku vecītis. Pasākums notiks Biķernieku pirmsskolas grupā "Cālīši"
Bibliotekārās stundas:
-

“E-prasmes bibliotēkā” Iepazīties ar bibliotēkas e-katalogu, datubāzēm, epakalpojumiem.(7-9kl.)
“Bērnu bibliotēka ir tavu draugu pilsēta” (10 lieliskas grāmatas, kas noteikti jāizlasa).
(1-2kl.)
Bibliotēkā dzīvo grāmatas. Iepazīsties ar informāciju, kas ir bibliotēka, kāpēc tā ir
vajadzīga.(3-4kl.)
Enciklopēdijas un rokasgrāmatas- tavi palīgi zināšanu pasaulē. Iepazīsties ar bibliotēkā
pieejamo uzziņu literatūras krājumu (5-6kl.)
“Krāsainās pasakas” iepazīties ar daudzveidīgo bibliotēkas krājumu un dažādu tautu
pasakām. (pirmsskola)

- Gadalaiku grāmatu dārzs. Mērķis ir bibliotēkas informācijas resursu popularizēšana (pieauģušie)
- Radošās darbnīcas
- Radoša darbnīca, darbs ar biseri “Es savai māmiņai!”
- Radoša darbnīca, bērniem (bibliotēkā)
- Radoša darbnīca veltīta Ziemassvētkiem „Mani balti Ziemassvētki” bērniem. (papīrs)

1.4.

Novadpētniecības darbs
- Iepazīšanās ar novadpētniecības stūrīša „No senatnes līdz mūsu
dienām” materiāliem.
-Turpināt vākt un apkopot dokumentus par Biķernieku pagasta teritoriju un tās cilvēkiem.
- Informācijas sagatavošana par izvestam Dzejas dienām, par tikšanās ar vietējiem dzejniekiem un
novadniekiem, tās publicēšana Biķernieku pagasta mājas lapā .
-Turpināt veikt aprakstu priekšmetiem esošiem novadpētniecības stūrītī.
- Turpināt strādāt ar novadpētniecības katalogu

II. Darbs projektos
Nr.
Programmas, projekta nosaukums
p.k.
1.
Turpmāka piedalīšanās KKF programmā „Bērnu žūrija”

bibliotēka

februāris

biblioteka

marts

bibliotēka

aprīlis

bibliotēka

maijs

bibliotēka

oktobris

biblioteka

novembris

bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka

maijs
jūlijs
decembris

bibliotēka

gada laikā

bibliotēka
bibliotēka

gada laikā
septembris

bibliotēka
bibliotēka

gada laikā
gada laikā

Sagatavošanas termiņš
gada laikā

IV. Krājumu organizēšana ( periodikas pasūtīšana, (saraksts), daleņu noformējums u.c.)
Nr.

Nosaukums

Plānotie izdevumi (EUR)

p. k

1.

Periodikas abonēšana

398.00

Laikraksti:
Латгалес лайкс
MK Латвия
7семь секретов
Žurnāli:
Spicīte
Mazajam floristam
100 Labi padomi
Приусадебное хозяйство
Патрон
Толока. Волшебный, DAKALA PLUSS
Весёлый колобок
Толока. Саша и Маша
Всё для женщин
Люблю
Семеро с ложкой
Счастлтвая и красивая
Sastādīja V.Andrejeva, tālrunis 65431808; mob, 28305012
Saskaņots: pagasta pārvaldes vadītāja_______ M.Daņilova

2017. gada. 27.novembrī

