
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
Bibliotekāro stundu piedāvājums 2019./2020.gadam  

Nosaukums Mērķis Īss apraksts Mērķauditorija Ilgums Norises vieta 

Izlaušanās spēle 
 “BIBLIOTĒKA 
NO A LĪDZ Ž 40 

MINŪTĒS”  

Iepazīst Kuldīgas 
Galveno bibliotēku un 
tajā pieejamos 
pakalpojumus izlaušanās 
spēles veidā, pildot 
uzdevumus komandās 
40 minūtēs!   

Aizraujošu  uzdevumu  
veikšana,  krājuma iepazīšana ar 
praktiskiem  uzdevumiem. Spēle 
paredzēta skolu klasēm, tehnikuma 
kursiem, kuri bibliotēku apmeklē 
pirmo reizi.  
 
NB Lai piedalītos nodarbībā 
nepieciešams personīgais 
viedtelefons!  

5.-12. klase 40 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 

Mana gaismas 
pils! 

Iepazīt Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas 
vēsturi un mūsdienīgas 
bibliotēkas pakalpojumu 
piedāvājumu.  

Īsa ekskursija pa Kuldīgas Galveno 
bibliotēku visai klasei vai  ģimenei! 
Iepazīsti bibliotēku un noskaidro, ko 
un kā tā var piedāvāt Tev jebkurā 
vecumā! 

Skolēni, 
ģimenes un 
individuāli, 
jebkuram 
vecumam 

30 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 

Pārgājiens  
“Ūdens Kuldīgā” 

Parādīt iespējas, kā 
informāciju datu bāzēs 
var izmantot, lai iepazītos 
ar Kuldīgu. 

Pārgājiena dalībnieki atrod katalogā 
objektus Kuldīgā, kas saistīti ar 
ūdeni. Katru nākamo objektu var 
atrast tikai atrodot pareizo atbildi uz 
iepriekšējo jautājumu. Nākamais 
uzdevums slēpjas bibliogrāfiskā 
ieraksta anotācijā, kā QR kods vai 
saite. 
 
NB Lai piedalītos nodarbībā 
nepieciešams personīgais 
viedtelefons!  

Ģimenes 
(noteiktos 
datumos) 

120 - 
150 min 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 



Orientēšanās 
mazajā Gaismas 

pilī 

Spēles veidā izzināt 
bibliotēkas pakalpojumu 
piedāvājumu, grāmatu 
izvietojumu un telpu 
izkārtojumu 

Orientējoties bibliotēkas 
telpās,  jāatrod un jāatzīmē 
kontrolpunkti, kā arī  jāizpilda dažādi 
uzdevumi atbilstoši vecumam. 

1. - 6. klase 40 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 

Nodarbību cikls: 

“3 pasakas par 
katalogu un 

Trešo tēva dēlu” 

Spēlēs veidā iepazīstināt 
skolēnus par bibliotekārā 
darba vēsturi, grāmatu 
kataloģizāciju, 
novadpētniecību un tās 
datubāzēm, e-grāmatu 
bibliotēku un citām 
bibliotēkas piedāvātajām 
iespējām.  

1. pasaka 
Skolēni iepazīstas ar katalogu 
“vectēvu” un e-katalogu “mazdēlu”. 
Tiek iešķirti autorizācijas dati un 
praktiskas darbības lietotāja profilā 
“Mana bibliotēka”, meklēšana 
katalogā, grāmatas rezervēšana un 
atrašana plauktā. 
 

2. pasaka 
Skolēni iepazīstas ar 
novadpētniecības datubāzēm - ko tur 
var atrast par mani, manu ģimeni, 
māju, ielu, skolu utt.  
 

3. pasaka 
Iepazīšanās ar e-grāmatu bibliotēku. 
Nodarbība var notikt arī Informātikas 
mācību stundā skolā. 

1.– 8. klase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 min  Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 

Bibliotekārās 
paslēpes 

Iepazīstināt skolēnus ar 
Novadpētniecības datu 
bāzi, izmantojot dažādus 
meklēšanas kritērijus. 

Kuldīgas galvenās bibliotēkas 
Novadpētniecības datu bāzē skolēni 
meklē dažādus aprakstus, kas saistīti 
savā starpā un pie nākošā uzdevuma 
var tikt tikai atrodot pareizo atbildi. 
Rezultātā skolēni ir iepazinušies ar 

5. - 9. klase 40 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
Uzziņu, konsultāciju un 
apmācību centrs (2.stāvs),  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  



Novadpētniecības datubāzi, spēj 
meklēt informāciju elektroniskajā 
katalogā pēc konkrētiem atslēgas 
vārdiem un frāzēm.  

e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 

Klusā stunda 
bibliosnapā! 

Veicināt literatūras 
lasīšanu jauniešu vidū 
izmantojot sociālos 
medijus. 

Izmantojot mobilo aplikāciju 
Snapchat, tiek izveidota grupa, kur 
tiek nosūtīts kādas grāmatas 
fragments, kas visiem savā telefonā ir 
jāizlasa. Pēc tam tiek nosūtīt dažādi 
uzdevumi, kas saistīti ar izlasīto un 
jāizpilda tur pat Snapchat aplikācijā. 
Nodarbības laikā skolēni nevar savā 
starpā sarunāties, tikai komunicēt 
Snapchat grupā. Nodarbības mērķis 
ir arī  paradīt jauniešiem, ka viedās 
tehnoloģijas var izmantot arī jēgpilnai 
informācijas ieguvei, tiek rosināta 
viņu domāšana, jo ikdienas 
komunikācija notiek šajā un citās 
līdzīgās aplikācijās.  
 
NB Lai piedalītos nodarbībā 
nepieciešams personīgais 
viedtelefons!  

5. - 9. klase 40 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 

Izslēdz Google! 
jeb “Ātrā ZPD 

darbnīca” 

Iepazīstināt skolēnus ar 
Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas veidotajām un 
abonētajām datubāzēm, 
praktiski izmēģināt šos 
resursus neliela ZPD 
rakstīšanai.  

Klase sadalās komandās un katra 
komanda izstrādā mazu projektu. 
Katram projektam ir sagatavoti 
jautājumi, uz kuriem atbildes jāmeklē 
atšķirīgos informācijas avotos – 
grāmatā un tiešsaistes abonētajās 
datubāzēs. Rezultātā skolēni iegūst 
zināšanas: kur un kā meklēt drošu un 
uzticamu informāciju sava ZPD 
sagatavošanai no bibliotēkā pieejamā 
krājuma un citiem resursiem. 

7. - 10. klase 90 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
Uzziņu, konsultāciju un 
apmācību centrs (2.stāvs),  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 



Droši un 
uzticami resursi 
Tavai pilnveidei 

un izklaidei! 

Veicināt skolēnu 
medijpratību, faktu 
pārbaudi un uzticamu 
resursu izmantošanu 
mācību procesā.  

Īsais kurss komunikācijas vēsturē un 
mediju attīstībā līdz mūsdienām - ko 
nozīmē mediju ziņojumi šodien, un 
kur meklēt informāciju informācijas 
pārpilnajā laikmetā.  
Iepazīstināšana ar drošiem un 
uzticamiem interneta resursiem - 
abonētām datubāzēm Letonika, 
EBSCO, Britannica. 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. 
 
NB Lai piedalītos nodarbībā 
ieteicams būs izmantot personīgo 
viedtelefonu!  

7.-12. klase  40 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
Uzziņu, konsultāciju un 
apmācību centrs (2.stāvs),  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143,  
e-pasts: 
itija.vespere@kuldiga.lv 



Piedāvājums 
Izglītības iestāžu 

metodiskajām 
apvienībām 

Pedagogu kompetences 
paaugstināšanai mācību 
darbam un zinātniski 
pētniecisko darbu 
izveidei izmantojot 
bibliotēkas resursus.  

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. 
 
Nodarbības laikā apgūts: 
 -Abonētās tiešsaistes datubāzes; 
 -Bibliotēkas nozaru literatūras 
krājums; -Novadpētniecības 
materiālu krājums  
-LNB digitālā bibliotēka  

Izglītības 
iestāžu 
direktoru 
vietniekiem 
mācību darbā, 
metodisko 
apvienību 
vadītājiem  

60 min Kuldīgas Galvenā bibliotēka,  
Uzziņu, konsultāciju un 
apmācību centrs (2.stāvs),  
1905. gada iela 6 
 
Tālr. 28670143, e-pasts 
itija.vespere@kuldiga.lv 

 


