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Biblioteka gminna/parafialna w Zaļeniekach jest jedną z najstarszych         
w regionie Jelgavy, założoną około 1914 r., z własnymi tradycjami i historią, 

ulubionym centrum kulturalnym mieszkańców gminy/parafii.

Statystyki gminy/parafii i biblioteki w Zaļeniekach w 2021 r:

Łączna liczba mieszkańców gminy/parafii Zaļenieki 1398 osób, 

w tym dzieci i młodzieży 245 (dane PMLP na dzień 30.06.2021 r.)

Czytelnicy (ogółem) 739, w tym dzieci i młodzież 265



Zajęcia dla dzieci. "Pūcīšu
skola" - program promocji 

czytelnictwa „Grāmatu starts
- Początek z książką" 

prowadzony przez Centrum 
Literatury Dziecięcej 

Biblioteki Narodowej Łotwy



Stali czytelnicy -
uczniowie I klasy 

Liceum Handlowego       
i Rzemieślniczego w 

Zaļeniekach.

Zdjęcia z Tygodnia 
Literatury Nordyckiej 

2021



Działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży.

"Czytaj i sądź 2021 - Jury Dzieci, Młodzieży i Rodziców 2021"



Działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży.

Szybkie quizy w ramach "Tygodnia Języków" i zajęć tematycznych

Wizyta uczniów Szkoły Zaļenieki w 
Aptece



Szybki quiz w ramach "Tygodnia 
języków obcych"



Motywowanie czytelników. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
 Spotkanie z opowiadaczem bajek Raitisem Zapackim.

 Zajęcia edukacyjne (Aspazija-155).

 Sztafeta z przeszkodami dla dzieci "Mały Smok Kokos" z zadaniami.

 Piesza wycieczka "Poznaj parafię Zaļenieki" z przewodnikiem po lokalnej 
historii.

 Nagrody za promocję czytelnictwa.

 Spotkania z autorami książek planowanych w tym roku

Agnese Vanaga i Kārlis Vērdiņš.



Motywowanie czytelników. Zajęcia dla dorosłych.

 Spotkanie z autorami książek (tłumaczka i publicystka Ieva Lešinskas -
Geiberi, Daci Priedi).

 Wizyty na Festiwalu Książki.

 Wydarzenia tematyczne (Czas welonów-Līga Reitere, Owoce i jagody na 
zimę, Zdrowie pomidorów, Stół i radość, Aspazija i Rainis w Zurychu-
Gundega Green).

 Tematyczne wystawy książek.Wyjazdy czytelników biblioteki (parafia 
Līvbērze, parafia Kalnciems, parafia Alsunga).

 Wycieczki turystyczne (Egipt, Meksyk).



W bibliotece parafialnej w Zaļeniekach aktywnie działa klub czytelniczy "Ludzkie 
słowo".



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


