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Papildu apmācība Gižičko 4-7.05.2022 

Vispārīgas piezīmes 

Gižicko partneru 2020. gadā organizētās tiešsaistes mācības neļāva 

demonstrēt visus Polijas partneru veikto bibliotēku darbību un lasīšanas izglītības 

aspektus. Multimediju prezentācijas, kas tiek skatītas datora ekrānā, pilnībā 

neatspoguļo realitāti. Tiem arī nav tādas pašas ietekmes kā tiešai dalībai pasākumā. 

Jāatzīmē arī, ka Polijas dalībniekiem paveicās ar iespēju piedalīties plānotajos 

divos mācību braucienos - uz Latviju (Rīgā un Jelgavā) un Lietuvu (Alytus ar braucienu 

uz Viļņu), savukārt ārvalstu skolotāji piedalījās tikai vienā braucienā.  

Tāpēc, uzzinot par Kovid uzliesmojumu un konstatējot, ka klātienes tikšanās 

ir iespējamas pavasara beigās un rudens sākumā, tika nolemts ar Erasmus aģentūras 

atļauju organizēt 4 dienu papildu mācības.  

Organizētajās papildmācībās piedalījās 30 projekta dalībnieces un ārvalstu 

projekta dalībnieki, kas pārstāvēja sešus projekta partnerus no Latvijas un Lietuvas. 

Dalībnieki, kas pārstāvēja Polijas partnerus, pievienojās atsevišķās  dienās. 

Dalībnieki, kas pārstāvēja Polijas partnerus, pievienojās šai grupai atlasītajos 

pasākumos. 

Apmācību apraksts 

Pirmajā apmācību dienā, t.i., 2022. gada 4. maijā, 30 skolotāju komanda no Lietuvas, 

Latvijas un 5 skolotāji no Polijas - projekta dalībnieki - apmeklēja Emilijas Sukertovas-

Biedraviņas provinces publisko bibliotēku Olštinā. 

Vizīte sākās ar tikšanos ar bibliotēkas direktoru Andžeju Marcinkēviču (Andrzej 

Marcinkiewicz), kurš iepazīstināja projekta dalībniekus ar iestādes uzdevumiem 

un darbību. 

 

Foto 1. Direktors Andžejs Marcinkēvičs iepazīstina ar savu bibliotēku. Foto no WBP resursiem. Saite – 

Fotografia 1 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5406072986110684&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDI3xsV7xEdpji_vUSjRq6Gjyq7ywi-x569WArtV1JSrW0EltiYxJBEbq6UPYhW5rvlUqRa8xgBgNs2a4d0ArdcBOfrDPPC2lEwsCsJxbtIv83kLTdMVy9xovA1pWzq-EblARX9VwRtk4T69cuAZ4oJYY_QyANo0wpZmzJqMG15VMUpLQbFHqhDne6CRwSzkgDUWCA82tM6JYuBQK-7-S2skG5owlcPwIuRF17bauswILDpwjL9HOSBiiC2wMGOxJFJHZAow1Z-lclkboEvYp9WsrLcIcc70uLUpkQuXc3syYtIGWHYog
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Bibliotēka aptver Vārmiņsko-Mazurskie vojevodistes teritoriju. Tās galvenie 

uzdevumi ir: vākt, apkopot un darīt pieejamu galveno bibliotēku materiālu krājumu, 

darboties kā bibliotēku un bibliogrāfiskās informācijas centram, apkopot un publicēt 

reģionālās bibliogrāfijas un veidot datubāzi šajā jomā, organizēt starpbibliotēku 

abonementa apriti, materiāli apkalpot Varmijas-Mazūrijas vojevodistes publiskās 

bibliotēkas, sadarboties ar vietējām iestādēm, citu tīklu bibliotēkām valstī un ārzemēs, 

lai apmierinātu reģiona iedzīvotāju daudzveidīgās lasīšanas, izglītības, kultūras 

un informācijas vajadzības.  

Nākamajā apmeklējuma daļā bibliotēkas darbinieki demonstrēja ļoti plašās 

lasītveicināšanas aktivitātes, ko viņi veic.  

Tie ietver: 

1. bookcrosing - Pavasara grāmatu apmaiņa. 

2. tematiskās izstādes. 

3. ekoloģija bibliotēkā. 

4. bērni un jaunieši bibliotēkā. 

5. reģionālie semināri. 

6. vietējo pasākumu organizēšana saistībā ar valsts mēroga pasākumiem, piemēram, 

"Visa Polija lasa bērniem", "Nacionālā lasīšana",  

7. diskusiju klubi. 

8. autoru tikšanās. 

9. ceļojumu klubs "Południk". 

10. kopā ar mums spēlējiet spēles bez pieslēguma. 

 

Foto 2. Bibliotēkas izglītības un kultūras piedāvājuma prezentācija sanāksmes laikā. Foto no WBP 

resursiem. Link – Fotografia 2 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5406072986110684&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDI3xsV7xEdpji_vUSjRq6Gjyq7ywi-x569WArtV1JSrW0EltiYxJBEbq6UPYhW5rvlUqRa8xgBgNs2a4d0ArdcBOfrDPPC2lEwsCsJxbtIv83kLTdMVy9xovA1pWzq-EblARX9VwRtk4T69cuAZ4oJYY_QyANo0wpZmzJqMG15VMUpLQbFHqhDne6CRwSzkgDUWCA82tM6JYuBQK-7-S2skG5owlcPwIuRF17bauswILDpwjL9HOSBiiC2wMGOxJFJHZAow1Z-lclkboEvYp9WsrLcIcc70uLUpkQuXc3syYtIGWHYog
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Īpašu uzmanību dalībnieki pievērsa Plantcrossingam – tas ir, augu izmantošanai 

grāmatu popularizēšanā. Paralēli grāmatu maiņai var apmainīt arī augu. 

Pēc prezentācijas par bibliotēkas kultūras un izglītības piedāvājumu, darba 

ar lasītājiem metodēm un formām grupa tika iepazīstināta ar bibliotēkas digitālajiem 

un analogajiem resursiem, vēsturiskajām un jaunajām grāmatu kolekcijām, studijām 

un bibliotēkas nākotnes projektu plāniem.  

 

3. foto: Grāmata augos. Avots:  https://lustrobiblioteki.pl/2021/09/plantcrossing-czyli-zafiksowani-

na-punkcie-roslin-w-bibliotece/  

Olštinas vojevodistes publiskā bibliotēka sevi prezentēja kā sabiedrībai draudzīgu 

universālu kultūras iestādi, kurā liela daļa darbinieku potenciāla ir vērsta 

uz vojevodistes iedzīvotāju lasīšanas interešu un ieradumu veidošanu.  

 

Foto 4. Projekta grupa bibliotēkas apskates laikā. Avots: pašu resursi. Fotogrāfe 

Grażyna Imporowicz 

https://lustrobiblioteki.pl/2021/09/plantcrossing-czyli-zafiksowani-na-punkcie-roslin-w-bibliotece/
https://lustrobiblioteki.pl/2021/09/plantcrossing-czyli-zafiksowani-na-punkcie-roslin-w-bibliotece/
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Savā darbībā tā līdzinās Zviedrijas bibliotēkām, kas arī cenšas piesaistīt jaunos 

lasītājus, apvienojot lasīšanas intereses ar citām interesējošām aktivitātēm, piemēram, 

ēdienu gatavošanu, DIY, mājasdarbiem. Tā ir arī pierādījusi, ka tai ir atbilstošs 

personāls un infrastruktūra.  

Provinces publiskā bibliotēka ir Varmijas-Mazurskie vojevodistes pašvaldības 

kultūras iestāde. 

Otrā plānotā bibliotēka - Varmijas un Mazūrijas Universitātes bibliotēka Olštinā - 

atrodas modernā ēkā ar kopējo platību aptuveni 19 500 m2 , kas pabeigta 2007. gadā 

universitātes pilsētiņā Kortovā. Apvienotie krājumi no universitāšu bibliotēkām, no 

kurām tika izveidota universitāte, t.i., Lauksaimniecības un tehnoloģiju akadēmijas, 

Pedagoģijas augstskolas un Varmijas Metropolitēna semināra "Hosianum", kā arī 

vēlākie iepirkumi ir izveidojuši lielāko zinātnisko bibliotēku Polijas ziemeļaustrumu 

reģionā. Šobrīd Universitātes bibliotēkas grāmatu krājums ir 1 062 629 sējumi, tostarp: 

kompaktie izdevumi - 807 901 sējumi, žurnāli - 191 041 sējumi, speciālās kolekcijas - 

63 684 vienības. 

 

Foto 5. Projekta dalībnieki pie ieejas Universitātes bibliotēkā. Avots: pašu resursi. 

Fotogrāfe Gražina Imporoviča 

Papildus tradicionālajai (t.i. digitalizētajai) patapinājuma bibliotēkai krājumi 

ir pieejami Didaktiskajā patapinājuma telpā un mūsdienīgās lasītavās ar bezmaksas 

piekļuvi plauktiem. 

Bibliotēka ir aprīkota arī ar kolekcijas digitalizācijas iekārtām, fumigācijas 

vakuumkameru un elektronisko kolekcijas drošības sistēmu. Svarīga bibliotēkas telpu 

daļa ir mācību aktivitāšu telpas, individuālā darba kabīnes un daudzas telpas 

pašmācībai.  

Bibliotēka piedāvā lietotājiem nesteidzīgu studiju un tikšanās telpu, kas aprīkota 

ar pārvietojamām mēbelēm, t. i., mīkstiem krēsliem, lampām, pufiem, 

kā arī stacionāriem datoriem un bezvadu internetu.  To visu ieskauj skaisti zaļi augi. 
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Foto 6, 7,8. Olštinas Universitātes bibliotēkas telpas. Avots: pašu resursi. Fotogrāfe 

Grażyna Imporowicz 

Mācību otrajā dienā, t. i., 2022. gada 5. maijā, Gižicko kultūras centrā notika 

projekta "Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas izglītībā", ko organizēja Gižicko 

rajona Izglītības attīstības centrs, popularizēšanas konference. Sanāksmē piedalījās 

uzaicinātie viesi, tostarp Varmijas-Mazurskas vojevodistes maršala vietniece Jolanta 

Piotrovska, Gižicko pilsētas vecākais Dariuss Džaždževskis (Dariusz Drzażdżewski), 

Gižicko pilsētas mērs Vojcehs Ivaškevičs (Wojciech Iwaszkiewicz), Alytas pašvaldības 

pārstāvji, Gižicko apriņķa skolu skolotāji un projekta dalībnieki.  

Konferences laikā tika prezentēti projekta galvenie pieņēmumi, kā arī aprakstītas 

īstenotās aktivitātes, kuru mērķis ir pilnveidot skolotāju zināšanas, prasmes 

un attieksmes, kas ļauj viņiem efektīvāk mācīt skolēnus lasītprasmi.  
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Partneri no Lietuvas, Latvijas un Polijas iepazīstināja ar savām lasīšanas attīstības 

stratēģijām un sniedza ieteikumus vietējām iestādēm, kā īstenot lasīšanas attīstības 

pasākumus.  

 

Foto 9. Rimvyda Ališauskiene - Alytaus pilsētas pašvaldības administrācijas Izglītības un sporta 

nodaļas vadītāja vietniece, Rasa Kuckailiene - Alytaus pilsētas pašvaldības administrācijas Izglītības un 

sporta nodaļas galvenā speciāliste konferences laikā. Avots: pašu resursi. Foto - Grażyna Imporowicz 

Konferencē tika sniegta arī informācija par Gižicko rajona Pedagoģiskās bibliotēkas 

70 gadu jubileju.  

Sanāksmes ietvaros notika Jaceka Lapiņska (Jacek Łapiński) lekcija "Dzīves 

mēraukla ir ne tikai dienas kalendārā, bet arī emocijas, ko piedzīvojam... un grāmatas, 

ko lasām". 

 

10. foto. Gižicko rajona Pedagoģiskās bibliotēkas pašreizējie un bijušie darbinieki konferences laikā. 

Avots: pašu resursi. Foto - Grażyna Imporowicz. 

Pēcpusdienā skolotāju grupa devās uz netālo Rīna pilsētu, kur viņiem bija iespēja 

apmeklēt Teitoņu pili - Prūsijas, Polijas un Lietuvas vētrainās vēstures liecinieci. 
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Savulaik tur uzturējās lielkņaza Vītauta sieva hercogiene Anna, bet komandants bija 

viena Ādama Mickeviča darba varonis Konrāds Valenrods.  

Akarā pie ugunskura pilsētas jauniešu viesnīcā dalībnieki apmainījās 

ar komentāriem par darba formu un metožu paplašināšanu partnerskolu skolēnu 

lasītprasmes attīstīšanai. 

 

11. foto. Jacek Łapiński konferences lekcijas laikā. Avots. Foto - Grażyna 

Imporowicz 

Apmācību trešajā dienā, t.i., 2022. gada 6. maijā, skolotāju grupa no Lietuvas 

un Latvijas apmeklēja vienu no Polijas partneriem - Gižicko pašvaldības 4. bērnudārzu. 

Viesus sveica bērni no deklamēšanas pulciņa ar priekšnesumu "Ekoludki". Lasīšanas 

pulciņš iepazīstināja ar Kamišibai teātri kā interesantu teātra formu darbā ar bērniem, 

un tikšanās noslēgumā teātra pulciņš uzstājās ar izrādi "Kuchareczki", bet VII grupa 

dejoja "Wiosna".  

 

Foto 12. Galda spēļu apļa aktivitātes. Avots: pašu resursi. Fotogrāfe Grażyna 

Imporowicz 

Skolotāji varēja apskatīt arī bērnudārza rīkoto konkursa darbu izstādi, kas saistīta 

ar lasīšanas veicināšanu bērnu un vecāku vidū. 
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Pēc tam dalībnieki piedalījās Gižičko pašvaldības publiskās bibliotēkas 

75. gadadienas svinībās.  

 

Foto 13. "Pavāri" - teātra kluba izrāde.  Avots: pašu resursi. Fotogrāfe Grażyna 

Imporowicz 

Ceremonijas oficiālajā daļā MBP direktors sniedza prezentāciju par iestādes 

vēsturi. Tika parādīti svarīgākie fakti par bibliotēkas dzīvi un darbību 75 gadu laikā. 

MBP ir Gižičko pilsētas pašvaldības iestāde, un, pamatojoties uz līgumu ar Gižičko 

apriņķa administrāciju, tā darbojas arī kā rajona bibliotēka.  Pamatojoties uz to, 

tā nodrošina piecu citu reģiona pašvaldību bibliotēku saturisko aprūpi. 

 

Foto 14. Konkursa darbu izstāde. Avots: pašu resursi. Fotogrāfe Grażyna Imporowicz 

Tajā ir aptuveni 90 000 sējumu, un tajā strādā 12 darbinieki. Papildus krājumu 

vākšanai un pieejamības nodrošināšanai tā vada Diskusiju grāmatu klubu un organizē 

pasākumus, kas saistīti ar lasīšanas popularizēšanu. Unikāla MBP nodaļa ir Giżyckie 

Archiwum Cyfrowe (Gižices digitālais arhīvs), par kuru viesiem pastāstīja tā darbinieks 

Jans Sekta. Ceremoniju kuplināja talantīgas 13 gadus vecas mākslinieces 

klavierspēle. 
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15. foto. Projekta grupa pilsētas publiskās bibliotēkas 75 gadu jubilejā. 

http://mbpgizycko.naszabiblioteka.com/news/jubileusz-75-lecia-biblioteki 

2022. gada 7. maijā, t. i., mācību pēdējā dienā, dalībnieki "dzīvajā" režīmā 

apskatīja Gižicko rajona Pedagoģisko bibliotēku un iepazinās ar tās darbību (virtuālā 

ekskursija notika attālināto mācību laikā 2020. gadā. - 

https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Eduk

acja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf)  

 

 

16. foto: Mirkļi no pēdējās mācību dienas. Pašu resursi. Gražinas Imporovičas foto. 

Pēc šīs aktivitātes sekoja kopsavilkums par papildu mācībām Gižičko. 

Dalībnieki saņēma sertifikātus un apliecinājumus par dalību projektā. Pēc trīs kopīgā 

darba gadiem, ko būtiski ietekmēja Covid, netrūka emociju un nākotnes plānu. 

. 

 

Sastādījis 

Grażyna Imporowicz 

 -Projekta koordinators rajona Izglītības attīstības centrā 

https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Edukacja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf
https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Edukacja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf

