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Laipni lūdzam rajona 
pedagoģiskajā bibliotēkā

Ieeja uz bibliotēku



IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS RAJONA CENTRS

Psiholoģiskā un 
pedagoģiskā 

poliklīnika

Rajona 
pedagoģiskā 

bibliotēka

Rajona skolotāju 
apmācības centrs



Pedagoģiskā bibliotēka pavada izglītību Gizycko 
didaktiskajā un izglītības darbā un izglītības 

pārmaiņās kopš 1951. gada

Giżycko rajons - bibliotēkas darbības rajons



Bibliotēka agrāk ... ..



Rajona pedagoģiskā bibliotēka



Bibliotēka skaitļos

   Grāmatas - apmēram 36 tūkstoši sējumu

 Periodika - 2201 izdevums

 Audiovizuālās kolekcijas - 636 inventāra vienības

 Datoru darbstacijas - 4 lietotājiem

 Lasītāji - 3 tūkstoši - 404 aktīvi

 Platība 626 m² - lasītājiem 70 m²

 Personāls - 2 pilnslodzes ekvivalents



Bibliotēkas uzdevumi

LIBRARY

Kolekciju 
vākšana, 

apstrāde un 
pieejamības 

nodrošināšana
Informācijas un 
bibliogrāfisko 

darbību 
veikšana

Izglītojošu un 
kultūras 

pasākumu 
organizēšana 
un vadīšana

Atbalsts skolām 
un iestādēm 

mācību, 
audzināšanas un 

aprūpes 
uzdevumu 

izpildē
Atbalstot skolu 

bibliotēku 
darbību

Atbalstit

skolotājus 
mācību 

aktivitāšu un 
tālākizglītības 

īstenošanā

Radošo 
skolotāju 

profesionālo 
sasniegumu 
veicināšana

Gižycko 
apriņķa bērnu 
un jauniešu 

talantu 
popularizēšana



Mājas lapa



Izglītojošās aktivitātes
 Statistika

 Mācību gads  Izglītojošās 
aktivitātes

 Dalībnieki – 
skolēni, 
bērnu dārza 
audzēkņi 

 Pedagogi

 2015/2016  55  1138  72

 2016/2017  97  2161  162

 2017/2018  48  938  96

 2018/2019  48  977  91

 2019/2020  48  1147  75



Izglītojošās aktivitātes
„Ceļojums grāmatu pasaulē"  



Bibliotēkas aktivitātes 
Kici Kocia w bibliotece



Bibliotēkas aktivitātes 
Kā top grāmata?



Izglītojošās aktivitātes 
Kad nodarbība beidzas ...



Bibliotēkas aktivitātes
„«Informācijas mekslēšana bibliotēkā»”



Izglītojošās aktivitātes
«Literārā ambulance»



Pasākumu sērija par emocijām



Izglītojošās aktivitātes Kas dzīvo manā sirdī?



Izglītojošās aktivitātes
Tūkstoš spoguļu tornis



Izglītojošās aktivitātes
«Labo vārdu dārzā»”



Izglītojošās aktivitātes



Izglītojošās aktivitātes



Izglītojošās aktivitātes



Izglītojošās aktivitātes



Aktivitātes ar biblioterapijas elementiem



Izglītojošās aktivitātes
Kāpēc vajadzīgas baumas?



Aktivitātes ar mākslas terapijas elementiem



Aktivitātes ar hortiterapijas elementiem



Papīra gatavošanas darbnīca



Izglītojošās aktivitātes
"Santa Klausa darbnīca”



Labdarības akcija



Ziemassvētku aktivitāšu sērija



Izglītojošās aktivitātes
"Trīs laimes zvaigznes”



Oksfordas debates
"Grāmatu lasīšana - svētība vai mokas "
Es esmu par ! Es esmu pret



«Radošs bibliotekā»

Un tu vari būt 
dzejnieks!
Literārais mikss



Prezentāciju sacensības



Daiļlasīšanas sacensības 



Mana mīļākā grāmata 



Ziemas brīvlaiks bibliotēkā 2016
Vinnija Pūka Ziemas Akadēmija



Ziemas brīvlaiks bibliotēkā 2017
 " Andersena pasaku pasaulē"



Ziemas brīvlaiks bibliotēkā 2018
"Kamišibai Teātra maģija"



Ziemas brīvlaiks bibliotēkā 2019
"Indiāņu ciemats bibliotēkā"



Ziemas brīvlaiks bibliotēkā 2020 

"Papīra gatavošanas darbnīca"



Bibliotēku nakts 2016



Bibliotēku nakts 2017



Bibliotēku nakts 2018



Bibliotēku nakts 2019



Bibliotēku nakts 2020



Kāpēc jūs domājat, ka es nelasu! Es taču lasu



Lielo lasītāju līga



«Maza grāmata  - liels cilvēks»



Pareizrakstības diktāts 
"Par rajona mēra zelta pildspalvu"



Pilsētas spēle "Un šī ir Polija"



Lasošo māmiņu klubs "Mamole"



Polijas neatkarībai veltīti vakari 



Vakari kopā ar Jāni Pāvilu II



Bibliotekāru skolotāju tīkls



Nacionālais bibliotekāru skolotāju tīkls

Spēles pedagoģijas izmantošana 
bibliotēkas animācijāi



Vārdu aina 2016 
„"Mīli mani ..." - pēc Boļesla Lešmiana



Vārdu aina 2017
Mirona Bialoševska "Lūk, beidzot siltāka diena"



Vārdu aina 2018
Stanisław Wyspiański "Novembra nakts



Vārdu aina 2019
Różewicz



Vārdu aina 2019
„Antona Čehova "Ķiršu dārzs"



Vārdu aina 2020
Ījaba grāmat



Tiksānās ar autoriem 



Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem 
„„Ewa Ostrowska UKD”                                "Grazyna ar divriteni "



Nacionālā lasīšana



Grafoskops



Kamišibai teātris



Teatrzyk  kamishibai  film
https://www.youtube.com/watch?v=s53yRB7aYMY&feature=youtu.be

PresentatioFilmas par kamishibai prezentācija - lai to sāktu, noklikšķiniet 
uz zemāk esošo lauku vai sāciet to, izmantojot zemāk esošo saiti 

https://youtu.be/s53yRB7aYMY
https://youtu.be/s53yRB7aYMY
https://youtu.be/s53yRB7aYMY
https://www.youtube.com/watch?v=s53yRB7aYMY&feature=youtu.be


Klēpjgrāmata



Bilžu kārtis





Spēļu pedagoģija



„ Neviens nav piedzimis par 
lasītāju.

Jāaudzina lasītājs..... „ 
Jim Trelease



Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku FilmPowiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku Film

Noslēgumā mēs piedāvājam filmu - par rajona pedagoģisko bibliotēku 
Gizycko - noklikšķiniet uz sarkanā laukuma zemāk vai izvēlieties norādīto 
adresi

https://www.youtube.com/watch?v=ecf2qLs8Nww&feature=youtu.be

https://youtu.be/ecf2qLs8Nww
https://youtu.be/ecf2qLs8Nww
https://www.youtube.com/watch?v=ecf2qLs8Nww&feature=youtu.be
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