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Bibliotēkas atrašanās vieta



Tiek piedāvāts:

 Daiļliteratūra, nozaru literatūra, enciklopēdijas, tematiskās mapes;

 Preses izdevumi (Ilustrētā Junioriem, Avene, Avenīte);

 IT izmantošana (mācībām un izklaidei);

 Mācīšanās iespējas;

 Brīvā laika pavadīšanas iespējas;

 Uzziņu darbs (individuāli vai pēc pieprasījuma);

 Lasīšanas veicināšanas aktivitātes (Bērnu žūrija, Skaļā lasīšana, lasīšana 

individuāli);

 Izstādes.



Bibliotēkas pamatrādītāji



Pasākumu plānošana:

 Gadam;

 Mēnesim;

 Pēc pieprasījuma;

 Spontānie.



Ieskats pasākumos

 Pirmskolas izglītības grupa 

“Pūcītes” – Zinību diena

 Kopā ar pūčulēniem tika lasīta 

Alana Aleksandra Milna grāmata 

“Vinnijs Pūks un viņa draugi”



 Skaļā lasīšana – skolas fināls

 Skaļā lasīšana – reģionālais fināls –

2. vieta

 Luīze Elza Bertholde – Skaļās 

lasīšanas Rojas čempione



Velobrauciens - Rullē uz Kalteni

 Kaltenes Kalvas, Kaltenes 

akmeņainā jūrmala, Kaltenes 

klubs



 Vasaras dienas nometne „Spirgts 

un vesels ”(9.-15. gadiem)



 Dzejas dienas kopā ar dzejnieci 

Maiju Laukmani



 Bērni žūrijas noslēguma pasākums 

PII “Zelta zivtiņas”



 Ziemeļvalstu lasījums – Rīta stunda 

2. klasei(Kā Otto pie džempera 

tika, Ulrika Kestere)
 Rīta stunda 1. klase (Ja Tu satiec 

lāci)



Izstādes – bērnu radošie darbi no PII ZELTA ZIVTIŅA, 

Rojas Mūzikas un Mākslas skolu audzēkņu darbi, darbi no 

bibliotekārajām stundām…



Jaunās grāmatas –
grāmatu izstādes gan bibliotēkā, gan virtuālā izstāde 

bibliotēkas facebook kontā



Sadarbības partneri:

 Rojas pagasta pārvalde,

 Rojas vidusskola (priekšmetu skolotāji, skolas bibliotekāre u.c.),

 PII «Zelta zivtiņa»,

 Rojupes BLPJC «Varavīksne», Rojas BLPJC «Strops», 

 Rojas Mūzikas un Mākslas skola,

 Rojas Kultūras centrs,

 Citas Talsu novada bibliotēkas (piem. Valdemārpils pilsētas bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļa, TGB ar bērnu literatūras nodaļu u.c.).



Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem

 Bērnu noslogotība gan skolā, gan ārpus skolas nodarbībās,

 Bērnu skaita samazināšanās,

 Bērni nereti bibliotēkā uzvedas izaicinoši,

 Bērni un jaunieši ir atradinājušies savu brīvo laiku pavadīt bibliotēkā.



Secinājumi/Pārliecība

 Jārespektē bērnu vajadzības, pat visbērnišķigākais jautājums jāuztver ar 

vislielāko atbildību;

 Bibliotekāram jābūt atvērtam – smaidīgam, labsirdīgam, nenosodošam, 

nepurpinošam, draudzīgam utt.,

 Jābūt gatavam mācīties no jauniešiem, jo jauno tehnoloģiju jomās viņi, 

nereti, ir zinošāki par mums – pieaugušajiem,

 Jābūt elastīgiem gan komunikācijā, gan lēmumos.



Dāvana bibliotēkai



Paldies!


