
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
Bibliotekāro stundu piedāvājums 2018./2019.gadam 

 

Nosaukums Mērķis. Īss apraksts Mērķauditorija Ilgums Vieta Atbildīgais 

Izlaušanās spēle  

“NO A LĪDZ Z 40 

MINŪTĒS” 

Bibliotēka no A līdz Ž. Iepazīsti visu bibliotēku 40 

minūtēs, mēģinot no tās izlausties!  
 

Aizraujošu uzdevumu veikšana, krājuma iepazīšana 
ar praktiskiem uzdevumiem.  

(Spēle piedāvājama arī skolu klasēm, tehnikuma 

kursiem, kuri bibliotēku apmeklē pirmoreiz) 

5.-12. klase 40 min Bibliotēka Raima Preisa 

tel. 
25618263 

Mana gaismas pils! Īsa ekskursija pa Kuldīgas Galveno bibliotēku visai 
ģimenei! Iepazīsti bibliotēku un noskaidro, ko un kā 

tā var piedāvāt Tev jebkurā vecumā! 

Visa ģimene, 
individuāli 

10-20 
min 

Bibliotēka 
Trešdienu 

vakari, 
sestdienās 
(iepriekš 

piesakoties) 

Itija Vespere 
28670143 

Literāri izglītojošās 

nodarbības pirmsskolas un 

sākumsskolas vecuma 

bērniem  

 

Katrā nodarbībā kopā ar bērniem tiks lasīta kāda 
grāmata, lai labāk atcerētos lasīto par attiecīgo tematu 

tiks pildīti uzdevumi, dejots, zīmēts un spēles veidā 
izspēlēti dažādi notikumi. 

pirmsskola, 
1.-4. klases 

40-60 
min 

BLC Inga Brūvere 

Bibliotekārā stunda “Mans 

nemateriālais mantojums” 

Svinot Latvijas 100gadi, skolēni izzinās nemateriālo 
mantojumu. Nodarbību cikls “Krišjānis Barons”, viņa 
dzīvesstāsts, tautasdziesmas, to skaidrojums, dainu 

skapis, muzejs un, ko K. Barona ieguldījums ir 
mainījis mūsdienās. Uzdevums – šīs dienas “tautas” 

dziesmas radīšana. 

1.- 9. klase 40 min. BLC Kristīne 
Šimpermane 



Novadpētniecības nodarbība 
“Kuldīgas personība”  

Patiesi, aizraujoši stāsti par cilvēkiem, kuri veidojuši 
Kuldīgu, uzsvaru liekot uz bibliotēku, kā 

informācijas glabātāju un skolnieku, kā Kuldīgas 
nākotni, veicinot apziņu par sevi pilsētā un pilsētu 

sevī – lokālpatriotismu. 
2018./2019. mācību gada personība Ernests Vīgners. 

1.-9.klase 40 min. BLC Kristīne 
Šimpermane 

“Es un mans novads”  Iepazīt Novadpētniecības datu bāzi, pašu veidotās 
datu bāzes ‘’ Kuldīga. Vēsture. Notikumi. Cilvēki.’’ 

mapes, meklējot informāciju par kādu konkrētu laika 
periodu, notikumu, vietu. Piemēram, kādi 

amatiermākslas kolektīvi darbojās 1988. gadā? Atrast 
notikumus dzimšanas gadā, dienā, 10 gadus pēc 
dzimšanas utt., atrast informāciju par konkrētām 

vietām, objektiem, cilvēkiem. 

5.-9. klases 40 min. Bibliotēkā Gunta  
Grundmane 

“ 100 % lasītājs” Septembra sākumā, kad pirmklasnieki pirmo reizi 
ieradīsies bibliotēkā kā skolēni, viņi tiks iepazīstināti 

ar bibliotēkas noteikumiem, jaunajām Bērnu žūrijas 
2017. gada kolekcijas grāmatām. Praktiskajos 

uzdevumos bērni tiks iepazīstināti ar fonda 
izkārtojumu. 

1 .klase 40 min. BLC Inga Brūvere 
tel.29805698 

“Informācija = Bibliotēka”  Nodarbības sākumā bērni tiks iepazīstināti ar grāmatu 
- kas ir titullapa, ko tajā var atrast, kas ir satura 

rādītājs, kā ar to strādāt. Turpinājumā Bērni tiks 
iepazīstināti ar grāmatu un bibliotēkas vēsturi. 

Apmeklētājiem atklās fonda izkārtojumu bibliotēkā, 
kā arī viņi uzzinās, kā meklēt informāciju datu bāzēs 
un enciklopēdijās (grāmatās). Tiks iepazīstināti ar 

iespēju pasūtīt bibliotēkas grāmatu no mājām. 
Noslēgumā skolēni rakstīs uz māla plāksnēm, kā to 

1.-4. klase 
 

40 min BLC Inga Brūvere 



darīja pirmajās bibliotēkās. 

Elektroniskais katalogs - 
“… arī tavā telefonā” 

Krājuma izkārtojums, grāmatu rezervācija, 
autorizācijas datu piešķiršana.  

Nodarbības laikā - prezentācijas formā, tiks pastāstīts 
kā lietot datus - rezervējot grāmatu, pastāstīs arī par 

e-kataloga lietošanu ārpus bibliotēkas un bibliotēkā. 
Lai  orientētos krājumā, tiks parādīti un izstāstīti 
principi pēc kādiem krājums tiek kārtots. 

Praktiskais uzdevums - darbs komandās - 3 grāmatu 
atrašana (nozaru, ārzemju un latviešu daiļliteratūras 

plauktos) un 3 grāmatu nolikšana vietā + bonusa 
uzdevums - atbilde uz jautājumu atrasta enciklopēdijā 
un letonika.lv. 

5.-8.klases 40 min. BLC Kristīne 
Šimpermane 

 

Ceļojums digitālajās datu 

bāzēs 

 

Iepazīstināšana ar abonētām datubāzēm Letonika, 
EBSCO, Britānika. 
Praktisks uzdevums informācijas meklēšanā un 

interaktīvs zināšanu tests. 
Apgūs prasmes datu bāzu izmantošanā kā palīgu 

mācībām un izglītojošai izklaidei. 
 Iespēja datu bāzes pielāgot konkrētām tēmām vai 
mācību priekšmetiem, piemēram, par notikumiem 

vēsturē, ieteicamā literatūra, dabas zinības utml. 

5.-8. klases 40 min. Bibliotēkā 
 

Itija 
Vespere 
28670143 

Nacionālā skaļas lasīšanas 

sacensība 

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Kuldīgas 
bibliotēku uzsāk jaunu lasīšanas sacensību. No 

oktobra līdz februārim 11-12 gadus veci skolēni (5., 
6. klase) savstarpēji sacentīsies skaļās lasīšanas 
konkursā savās skolās un bibliotēkās. 2018.gada 

11.aprīlī 20 labākie Kuldīgas reģiona lasītāji 
sacentīsies pusfinālā, lai iegūtu ceļazīmi uz finālu, 

5.-6.klases 40 min 
. 

Mākslas 
nams 

Inga Brūvere 
tel.29805698 



kas notiks LNB maija beigās. 

Elektroniskais katalogs - 

“… arī tavā telefonā” 
Bibliotēkas attālinātie pakalpojumi - grāmatu 
rezervācija, lietošanas termiņu pagarināšana. E-

kataloga mobilās lietotnes izmantošana. 

9.-12.klases 40 min. Bibliotēkā Raima Preisa 
tel. 

25618263 

Ceļojums digitālajās datu 

bāzēs 

 

Iepazīstināšana ar abonētām datubāzēm Letonika, 
EBSCO, Britānika, Lursoft. 

Praktisks uzdevums informācijas meklēšanā un 
interaktīvs zināšanu tests. 

Apgūs prasmes datu bāzu izmantošanā mācībām un 
izklaidei, izpratīs atšķirību starp parastiem interneta 
resursiem un zinātniskajām datu bāzēm. 

 
Iespēja pielāgot konkrētām tēmām vai mācību 

priekšmetiem, piemēram, par notikumiem vēsture, 
obligātā literatūra, dabas zinības utml. 

9.-12. klases 40 min. Bibliotēkā Itija Vespere 
28670143 

 

“Es un mans novads” 
Iepazīt Novadpētniecības datu bāzi, pašu veidotās 
datu bāzes “Kuldīga. Vēsture. Notikumi. Cilvēki.”, 

mapes meklējot informāciju par kādu konkrētu laika 
periodu, notikumu un vietu. Piemēram, kādi 

amatiermākslas kolektīvi darbojās 1988. gadā?  
Atrast notikumus dzimšanas gadā, dienā, 10 gadus 
pēc dzimšanas utt. 

Iepazīt Novadpētniecības datu bāzi un pašu veidoto 
datu bāzi “Kuldīga. Vēsture. Notikumi. Cilvēki.” 

9.-12.klases 
 

40 min. Bibliotēkā 
 

Gunta  
Grundmane 

tel.29608727 

ZPD ceļvedis Bibliotēkas piedāvājums kvalitatīvu zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādei. 
  

1) Tēmas izvēle.  

10.-11. klases 40 min. Bibliotēkā  Itija Vespere 

28670143 

http://www.mantojums.kuldiga.lv/


(Iepazīstināšana ar bibliotēkas nozaru literatūras 
krājumiem, novadpētniecības materiālu 

krājumiem) 
2) Kur un kā meklēt informāciju? 

(Kā meklēt informāciju bibliotēkas krājumos un 
abonētajās tiešsaistes datubāzēs) 

3)   Zinātniskā vērtība izmantojot drošus 

informācijas avotus internetā un bibliotēkā. 
(Informācija par to, kāpēc jāizmanto zinātniskā 

nozaru literatūra un abonētās datu bāzes) 
 
Rezultātā skolēni ir iepazīstināti un prot meklēt 

informāciju: 
-Abonētajās tiešsaistes datubāzēs; 

-Bibliotēkas nozaru literatūras krājumos; 
-Novadpētniecības materiālu krājumos 
-LNB digitālā bibliotēkā 

Piedāvājums Izglītības iestāžu  

metodiskajām apvienībām 

BIBLIOTĒKAS PIEDĀJUMS KVALITATĪVAM 

MĀCĪBU DARBAM UN  ZINĀTNISKI 
PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDEI: 

-Abonētās tiešsaistes datubāzes; 
-Bibliotēkas nozaru literatūras krājums; 
-Novadpētniecības materiālu krājums 

-LNB digitālā bibliotēka 
Saruna par aktuāliem jautājumiem, lai varētu notikt 

kvalitatīva sadarbība skolām ar bibliotēku, lielākas un 
konkrētākas prasības ZPD izstrādē, par iespēju 
mācību laikā apmeklēt bibliotēku, atbalstīt mūsu 

piedāvājumu katrai klasei 1X gadā apmeklēt 
bibliotēku. 

Izglītības iestāžu 

direktoru 
vietniekiem 

mācību darbā, 
metodisko 
apvienību 

vadītājiem  
 

40 min.  Bibliotēkā Itija Vespere 

28670143 

 


