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Informācija par licenci
Šīs prezentācijas saturs (ja nav norādīts citādi) ir balstīts uz informāciju, ko sniedz Varšavas Pilsonības 
izglītības centrs https://nocbibliotek.ceo.org.pl/, Starptautiskā licence (CC BY -NC-SA 4.0). 

(CC BY-NC-SA 4.0).  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl


BIBLIOTĒKU NAKTI 2015. gadā aizsāka Pilsoniskās 
izglītības centrs Varšavā, nevalstiska organizācija, kas 
darbojas jau 25 gadus un ko finansē Pilsonisko 
organizāciju attīstības programma 2018.-2030. 
gadam (NIW-CRSO

BIBLIOTĒKU NAKTS ir valsts mēroga 
vakara un nakts kampaņa, kas reklamē 
lasīšanu un bibliotēkas kā atvērtākās un 
pieejamākās kultūras iestādes ar 
piedāvājums jebkura vecuma cilvēkiem, 
kuru resursus ir vērts izmantot.



2020. gadā, Bibliotēku nakts tika 
organizēta 10. oktobrī, ar devīzi:

"KLIMATS LASĪŠANAI"
t.i.
➢labs laiks lasīšanai laikos, kad ir ierobežotas iespējas piedalīties citos 

kultūras un sabiedriskās dzīves pasākumos, vispieejamākā, 
draudzīgākā dalība kultūrā un vienlaikus iespēja atrast atbalstu, atelpu, 
aizraušanos un izklaidi ir tieši lasīšana;

➢dažādu resursu, piemēram, grāmatu, zināšanu un prasmju, aizdošana 
un koplietošana draudzīgā, koplietošanas telpā, piemēram, bibliotēkā, 
ir veids, kā rūpēties par cilvēku, planētas un klimata aizsardzību.

Vairāk informācijas https://nocbibliotek.ceo.org.pl/o-akcji/



Kampaņas BIBLIOTĒKU NAKTS dalībnieku apjoms 2020. gadā 
vojevodistē.

Polijas vojevodistes
Autors: Tomasz " odder " Kozłowski
Avots:https://commons.wikimedia.org/wiki/File 
Wojewodztwa.svg
Šis fails ir licencēts ar licenci  
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported .
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tostarp
4 Gižicko rajonā:
2 Gižicko,
1 Ridzevo,
1 Miļkos.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Bibliotēkas, kas iesaistījās šajā akcijā, saņēma no Pilsoniskās izglītības 
centra:

1) paketes ar plakātiem (10) un ekslibri (120 akcijas);

2)  izglītojošs plakāts un uzlīmes Pilsoniskās izglītības centra vides izglītības 
programmām ar saukli - "Kā būt bibliotēkai ar klimatu";

3) tiesības uz filmas "Jakubs, Mimmi un runājošie suņi" publisku 
demonstrēšanu bibliotēkā un filmas pieejamību 100 lasītājiem mājas 
seansiem Bibliotēku nakts ietvaros.

Turklāt organizatori ir sagatavojuši:
Informatīvs vebinārs par 2020. gada Bibliotēku nakts pasākumiem

Sanitārijas vadlīnijas un MKIDN

➢ šī gada kampaņas himna (jaunāks) un Dorotas Maslovskas dzejolis no viņas 
grāmatas Psikus, Gang Design, 2017 (vecāks)

➢ tiešsaistes bibliotēkas spēle ap literatūras klasiku ar "Flirts ar Klimatu" spēles 
elementiem.

Un ideju plaukts

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DwX_kEf9bI8
https://www.gov.pl/web/kultura/biblioteki


Ideju plaukts
1) Vitamīns "N" (daba) bibliotēkās
2) Klimats lasīšanai - iedvesma un palīgrīki
3) Aizsargāt (literāros) žanrus!
4)  Klimats lasīšanai - izaicinājumi bibliotēkām, i

zaicinājumi planētai
5) 10 uzdevumi par Mareku Hlasko un viņalaikie

m - bibliotēkas spēle
6) Bibliotēka kā spēles telpagry
7) Pasākuma atklāšanā kopā lasāms dzejolis
8) Spēlē tumsā! Izglītojoša galda spēle
9) Dārgums bibliotēkā - darbnīcas scenārijs

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/kategoria/polka/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/witamina-n-w-bibliotekach/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/klimat-na-czytanie-gdzie-szukac-inspiracji-na-tegoroczna-noc-bibliotek/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/chronmy-gatunki-literackie/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/klimat-na-czytanie-wyzwania-dla-bibliotek-wyzwania-dla-planety/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/klimat-na-czytanie-wyzwania-dla-bibliotek-wyzwania-dla-planety/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/10-zadan-o-marku-hlasce-i-jego-czasach-gra-biblioteczna/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/10-zadan-o-marku-hlasce-i-jego-czasach-gra-biblioteczna/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka-jako-przestrzen-gry/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka-jako-przestrzen-gry/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wiersz-do-wspolnego-czytania-na-otwarciu-akcji/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/skarb-w-bibliotece-scenariusz-warsztatow/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/zagraj-w-ciemno-edukacyjna-gra-planszowa/


Lejupielādes
Akcijas Bibliotēku nakts 2020
grafiskie materiāli bērniem
Ekslibrisy – naklejki Nocy Bibliotek „Alfabet”
NB_KOLOROWANKI.pdf
NB_KROPKI.pdf
NB_LABIRYNTY.pdf
NB_NARYSUJ.pdf

Un arī

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/ekslibris_naklejki_druk.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_KOLOROWANKI.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_KROPKI.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_LABIRYNTY.pdf
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/NB_NARYSUJ.pdf


Ceļojums pa Eiropu pilsētas publiskās bibliotēkas Wejherowo - 
Wejherovas pilsētas publiskajā bibliotēkā ģimenes iepazina Eiropas valstis. Sestdien, 2019. gada 5. oktobrī, tur 
notika pasākums 5. Vislatvijas Bibliotēku nakts ietvaros.
Foto autore Alicja Choinka - foto no Wejcherowo pilsētas kolekcijas https://wejherowo.naszemiasto.pl/podroz-
po-europie-w-miejskiej-bibliotece-publicznej-w/ga/c1-7368467/zd/47210851



V BIBLIOTĒKU NAKTS Veličkas bibliotēkā
Foto no Veličkas rātsnama kolekcijas https://www.wieliczkacity.pl/dzialy/galeria/v-

ogolnopolska-noc-bibliotek-w-wieliczce-2019-zdjecia/



Bibliotēku nakts Ossolineum - Vroclavā
autors: Informācijas departaments
https://ossolineum.pl/index.php/noc-bibliotek-w-ossolineum/



Bibliotēku nakts Varšavā.
Fotogrāfija no Varšavas galvaspilsētas Varšavas Varšavas rajona bibliotēkas 
kolekcijashttp://bibliotekawawer.pl/nowa/za-nami-noc-bibliotek/



Noc bibliotek w Wadowicach 
– fotografia ze zbiorów Biblioteki https://biblioteka.wadowice.pl/2019/10/05/bo-w-bibliotece-fajnie-jest-
czyli-v-edycja-nocy-bibliotek/



Bibliotēku nakts Vengorževo (Węgorzewo)
Pasākuma galvenā tēma ir Hansa Kristiana Andersena pasakas.
(Foto: Veicināšanas birojs Vegorzevo)
https://wegorzewo.pl/wydarzenia/wydarzenie/6888/
noc_z_andersenem_w_miejskogminnej_bibliotece_publicznej



BIBLIOTĒKU NAKTS 2018 Gižičko 
Organizē Hannas Hrzanovskas vidusskolas bibliotēka un G. Gizeviusa vidusskolas bibliotēka.

Foto no skolas kolekcijas  http://medykgizycko.mazury.edu.pl/2018/noc-bibliotek/
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