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BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 2018.GADĀ
Rekavas bibliotēka ir Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldes kultūras,

izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā,
bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Bibliotēka atrodas Rekovā, kas ir viena no apdzīvotākajām pagasta vietām. Šeit

atrodas vairākas iestādes: Rekavas vidusskola, sociālā māja, pagasta pārvalde,
iniciatīvu centrs „Zvaniņi”, kultūras centrs „Rekova”, pasts, privātārsta prakses vieta,
aptieka, veikals u.c. Līdz ar to bibliotēkai šī atrašanās vieta ir ģeogrāfiski izdevīgā.

Svarīgākais notikums bibliotēkas darbā bija tas, ka 2018.gada augusta beigās

bibliotēka sāka pārvākties uz jauno telpu, kas atradās blakus esošajā ēkā. Līdz ar to
septembrī bibliotēka atsāka darbu piemērotākās un plašākās telpās par iepriekšējām.
Tas bija nozīmīgs un svarīgs brīdis bibliotēkas darbības vispārīgajā raksturojumā.

Aizvadītajā gadā bibliotēka turpināja līdzdalību VKKF kultūras programmā

lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jau 15 gadus pēc kārtas.

Vēl bibliotēka pieteicās līdzdalībai izdevniecības “Liels un mazs” uzsāktajā

lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas domāta 4-8 gadus veciem
bērniem.

Informāciju

par

bibliotēkā

www.bibliotekas.lv/rekava/

notiekošo

var

atrast

interneta

vietnē:

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija

pārskata periodā nav notikusi.
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FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Tabulās Nr.1. un Nr.2. ir pārskatāms bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

pēdējo trīs gadu kopsavilkumā.

Tabula Nr.1.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2016
10011
10011

2017
10322
10322

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2016
10011
5533
1666

2017
10322
5516
1698

2018
10507
10507

Tabula Nr. 2.
2018
10507
5999
1632

Apskatot tabulas un sniedzot vērtējumu par tām, var secināt, ka finansējums

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
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MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Projekta „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes

uzlabošana Šķilbēnu pagastā” rezultātā 2016. gada nogalē tika uzsākti būvdarbi.
Aizvadītajā gadā tie tika pilnībā pabeigti un Rekavas bibliotēka no skolas ēkas

pārcēlās uz jaunajām telpām, kur zem viena jumta darbojas vairākas pašvaldības
iestādes (kultūras centrs “Rekova”, Šķilbēnu pagasta pārvalde, sociālā dienesta
darbiniece un bāriņtiesas darbiniece). Bibliotēka ir izvietota 131,1m lielā telpā, tā ir
pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir plaša un mūsdienīga.

Tabula Nr.3. sniedz ieskatu par bibliotēkas iekārtām un aprīkojumu.
“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori
Plānie klienti
Multifunkcionāl
ās iekārtas
Printeri

Darbiniekie
m (skaits)
1

Lietotājiem
(skaits)
4

Tabula Nr.3.

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
5(labs)

Piezīmes

2

2(apmierinošs)

2

1(teicams),
1(apmierinošs)

(2005),
(2008)
(2017)
(2005)

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

1(2012),
4 (2015)

Apskatot tabulu var secināt, ka bibliotēka ir aprīkota ar darbam nepieciešamajām

pamatierīcēm, kurām ir dažāds nolietojums, bet tās darbojas.

Bibliotēkā tiek lietoti 5 stacionārie datori 1 darbiniekam (2012.gada), 4

lietotājiem (2015.gada). Divas multifunkcionālās iekārtas 1 (2005.gada) dokumentu
kopēšanai un otra (2008.gada) dokumentu skenēšanai.

Vecais printeris (2005.gada) ir melnbalts un tiek lietots melnbaltajai izdrukai.

Jaunieši pārsvarā strādā ar saviem planšetdatoriem vai viedtālruņiem, izmantojot tikai
bibliotēkas WiFi internetu.
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PERSONĀLS
Pamatojoties uz 2014. gada vienošanos pamatdarbā nepilnu slodzi (32 stundas
nedēļā) strādāja viena darbiniece ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību un augstāko
profesionālo (sociālā pedagoga) izglītību.
Bibliotēkas darbiniece piedalījās tālākizglītības kursos un apmācību semināros,
ko organizēja Balvu centrālā bibliotēka tabula Nr.4.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k.

Norises laiks

Organizētājs(-i)

6.marts
27.jūlijs

Norises
vieta
Balvi
Balvi

1.
2.
3.

16.oktobris

Balvi

4.

23.oktobris

Balvi

SIA “Baltijas
Datoru
akadēmija”
BCB

5.

11.decembris

Balvi

BCB

6.

19.decembris

Balvi

BCB

BCB
BCB

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Aktuāli darba jautājumi
Kultūrvēsturisko studiju
brauciens uz Alūksni
“Digitālā saziņa ar valsti:
dzīves situācijās noderīgi erisinājumi”

“ Breiveibys jiedzīņa
izpratne…”u.c.jaut.
Inovāciju seminārs
lasīšanas veicināšanas
programmām 2018
Aktuāli darba jautājumi
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Tabula Nr.4.
Stundu
skaits
8
4
4
-

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Aizvadītajā gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 264 lietotāji (t.sk.135 bērni

un jaunieši), apmeklētāju skaits – 5758 (t.sk. 2272 bērni un jaunieši). Gada laikā tika
izsniegtas 5812 izdevumu vienības (t.sk. 2743 bērniem un jauniešiem).

Salīdzinājumu par divu pēdējo gadu bibliotēkas izmantošanas rādītājiem skatīt

tabulā Nr. 5.

Tabula Nr.5.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2016

2017

2018

290
149
5241
3677
2647
-

262
125
4311
2920
2581
-

264
135
3520
2272
2238

6666
2135
4531
3857
26%

5569
1755
3814
3062
25%

5812
1659
4153
2743
26%

190/78%
1107

173/72%
1060

164/82%
1018

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-10%; +1%
-16%; +8%
-18%; -18%
-21%; -22%
-2%; -13%
-16%; +4%
-18%; -5%
-16%; +9%
-21%; -10%
-1%; +1%
-8%;+10
-4%; -4%

Secinājumi:

Lietotāju skaita samazināšanos ietekmē dabiskā pieauguma globālās tendences,

intensīvs urbanizācijas process un sociālās nevienlīdzības rādītāji.

Deklarētais iedzīvotāju skaits neatbilst reālajam, tas ir daudz mazāks, kas arī

ietekmē lietotāju un apmeklētāju skaitu bibliotēkā.

Mainoties informācijas iegūšanas iespējām, samazinās fiziskais apmeklējumu

skaits.
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Skolā un bibliotēkā pieejamais bezvadu internets arī samazina fizisko

apmeklējumu skaitu, jo līdz ar to skolēni sēžot mācību kabinetā vai starpbrīdī
atrodoties gaitenī var izmantot internetu savā viedtālrunī.

Mājsaimniecībās, kurās ir skolas vecuma bērni vai tiek veikta saimnieciskā

darbība ir pieejams interneta pieslēgums, līdz ar to šis bibliotēkas pakalpojums kļuvis

īslaicīgi aktuāls, tikai nepieciešamības gadījumā (ja piemēram uz laiku ierīce
nedarbojas).

Studējošie un strādājošie jaunieši samērā reti apmeklē mājiniekus un līdz ar to

bibliotēku, jo ceļa izdevumi ir ļoti dārgi, attālums nogurdinošs.

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām mērķgrupām netiek izdalīti, jo dalībnieku

skaitu ir grūti prognozēt un tas ir mazs.

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (no aizvadītā gada

septembra).

Aktuāls ir dažādu uzziņu un informācijas darbs ar atsevišķiem lietotājiem, jo ir

daļa cilvēku, kas informācijas tehnoloģiju iespējas nav apguvuši un neizsaka arī vēlmi
to darīt, viņiem ir vienkāršāk palūgt kāda palīdzību un bieži vien tas ir bibliotekārs. Ir
atsevišķi cilvēki, kuri nelieto internetu, jo viņiem nav pieejams dators un mobilais

telefons veic tikai saziņas funkciju ar tuviniekiem. E-pastu lieto neregulāri, tāpēc
pieejas dati ir aizmirsti, nozaudēti. Ir bijuši lietotāji, kuriem e-pasts vispār nav
piereģistrēts.

No citām bibliotēkām saņemto un izsniegto dokumentu skaitu var apskatīt tabulā

Nr.6.

Tabula Nr.6.
Tabula “SBA rādītāji”

SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2016
8

2017
1

2018
0

24

17
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Šajā jomā sadarbība aizvadītajā gadā notika ar Briežuciema un Upītes bibliotēkām.

SBA pakalpojuma aktivitāte ir cieši saistīta ar neklātienē studējošajiem bibliotēkas

lietotājiem, ja ir tādi studenti, kas šeit dzīvo, strādā un studē, tad šo dokumentu skaits
palielinās, ja nē, tad dokumentu skaits samazinās.
8

KRĀJUMS
Rekavas bibliotēka tāpat kā citas vietējās nozīmes bibliotēkas valstī kļūst par

lietotājorientētām bibliotēkām ar aktīvu un atjauninātu bibliotēkas krājumu, kas
mēģina iekļauties mūžizglītības procesa nodrošināšanā.

Līdz ar to Rekavas bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķis ir veidot

nepieciešamo iespieddarbu krājumu, ņemot vērā lietotāju intereses un pieprasījumu.
Ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, veicināt
ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību pagastā.
Bibliotēkas krājumu veido:


Grāmatas, kas pamatā tiek komplektētas valsts valodā (daiļliteratūra, bērnu un



Seriālizdevumi, kas tiek komplektēti tikai valsts valodā;



jauniešu literatūra, nozaru literatūra, uzziņu literatūra);
Elektroniskie dokumenti (sastāv no dāvinājumiem).

99% no bibliotēkas grāmatu krājuma ir elektronizēti.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.

Tabula Nr.7.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2016
1666

2017
1698

2018
1632

1010
270
656
1,5

1049
244
649
1,6

1018
267
614
1,6

2002

2009

2140

Apskatot tabulu Nr.7. var secināt, ka finansējums krājuma komplektēšanai pēdējo

trīs gadu laikā nav ne strauji krities, ne arī audzis.
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Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2016
533
173
26
39
630
6713
0,37
3,9

Tabula Nr. 8.
2017
544
161
30
39
416
6841
0,33
2,5

2018
585
212
37
44
877
6549
0,33
2,7

Bibliotēkā pieejamas divas tiešsaistes datubāzes – Letonika un News.

Šo datubāzu izmantošana nav regulāra, jo mērķgrupas dalībnieku ir pavisam maz,
kam varētu būt aktuāla šāda informācija
Tabula Nr.9.

Dabubāze
Letonika
News

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
2016
46
10

10

2017
25
9

2018
212
2

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
No kopējā lietotāju skaita šī lasītāju grupa sastāda 51%. Apmeklējumu skaits

sastāda 65% no kopējā fizisko apmeklējumu skaita. Bērni un jaunieši arī visaktīvāk
izmanto visus bibliotēkas pakalpojumus.

Jaunieguvumu skaits bērniem no kopējā skaita aizvadītajā gadā bija 21 %. Pēc 14

gadu vecuma pusaudži bieži vien sāk izvēlēties nozaru literatūru un daiļliteratūru, ko

izmanto pieaugušie. Viņu intereses ir paplašinājušais vai arī viņi vēlas apgūt jaunas
zināšanas.

Rekavas bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem notiek regulāri. Tā ir ikdiena ar

individuālām sarunām, konsultācijām.

Informācijas prasmju apgūšana ir kļuvusi daudzveidīgāka

mērķauditorijai arī vienkāršāka. Iemaņu attīstīšana notiek pēc interesēm.

un tieši šai

Piedāvājums ir liels, jo aktīvi darbojas gan skola ar savām interešu programmām,

gan kultūras centrs ar pulciņiem. Daļa bērnu un jauniešu izmanto arī interešu
izglītības piedāvājumu, ko sniedz tuvākās mākslas, mūzikas skolas un sporta skola
(Baltinavā, Viļakā). Vēl ir jauniešu iniciatīvu centrs, kurā var apgūt ģitārspēli.

Bibliotēka šai lasītāju grupai piedāvā piedalīties lasīšanas veicināšanās programmā

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas ir valsts mēroga pasākums.

27.februārī pateicības brīdis bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas - 2017 ekspertiem.

programmas dalībnieki (16 žūrijas eksperti) ieradās uz pateicības brīdi bibliotēkā, lai

saņemtu balviņas. Programmā 5+ tika iesaistīti bērnudārza sagatavošanas grupiņas
bērni. Kopā ar šiem jaunākajiem lietotājiem mēs izlasījām visas grāmatiņas, atbilstoši

viņu vecumposmam un aizpildot sagatavotās darba lapas. Aprakstu skatīt pielikumā
Nr.1. Attēlus skatīt pielikumā Nr. 2., attēls Nr.1.,2.,3.,4.,5.

8.martā 3 labākie Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 1.kārtas uzvarētāji

piedalījās reģionālajā finālā (2.kārtā), kas notika Balvos.

Gada laikā bērniem un jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalīties dažādās

aktivitātēs.
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Aprīlī skolēniem bija iespēja piedalīties zīmējumu izstādē ”Iesim satikt pavasari un

iepazīt pumpuru spēku”. Izstādē ar saviem zīmējumiem piedalījās 10 autori (2.-5.kl.).
Attēlus skatīt pielikumā Nr.3., attēls Nr.6.,7.

Maijā pirms māmiņu dienas notika meistardarbnīca “Ziedi no papīra salvetēm”.

Ikviens interesents varēja izgatavot skaistu dāvanu māmiņai. Meistardarbnīcā dažu

stundu garumā kopā piedalījās 14 dalībnieces un 2 dalībnieki. Attēlus no
meistardarbnīcas aktivitātēm var skatīt pielikumā Nr.4.,attēls Nr.8.,9.,10.

Novembrī notika Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2018 lasījums E.A. Volundi
“Rokasgrāmata supervaroņiem” 4.kl.(piedalījās 6 skolēni).

Runājot par sadarbības tīklu par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar

bērnudārza grupiņām.

Domāju, ka bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem problēmas nepastāv.

Vienkārši samazinoties skaitam, samazinās arī lasītāju skaits. Mainoties informācijas
iegūšanas iespējām, samazinās apmeklētāju skaits.

Diemžēl sarežģītāk un noteikti laikietilpīgāk ir izlasīt grāmatu, to pārdomāt un

saprast nekā iemācīties piemēram dziesmu vai deju. Sabiedrība pierod pie šoviem, tie
ir populāri un līdz ar to iekšējā pasaule gūst pelēcību sabiedrības acīs.

Bērni un jaunieši vasaras un citu brīvdienu laikā ir nodarbināti savās saimniecībās

un bibliotēku apmeklē reti, kas ir pilnīgi pretēji situācijai pilsētā. Pēdējā laikā tiek
novērota piepelnīšanās sezonas laikā ar meža ogu lasīšanu vai palīgdarbiem.
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NOVADPĒTNIECĪBA
Aizvadītajā gadā novadpētniecības jomā nekas netika veikts. Ņemot vērā, ka

otrajā pagasta bibliotēkā ir daudz dažādu materiālu par novadpētniecību interesentiem
tiek ieteikts sazināties ar Upītes bibliotēkas vadītāju. Interese par šiem materiāliem

bija pavisam vāja. Notiek sadarbība ar diviem novadpētniekiem M.Šakinu un
F.Slišānu.

PROJEKTI
Jau 15 gadus pēc kārtas no 2003. gada bibliotēka piedalās VKKF kultūras

programmā lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Vēl bibliotēka aizvadītajā gadā pieteicās līdzdalībai izdevniecības “Liels un mazs”

uzsāktajā lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas domāta 4-8

gadus veciem bērniem. Darbs tiks uzsākts ar sešgadīgajiem bērnudārza sagatavošanas
grupiņas bērniem (7), tiklīdz projekta ietvaros tiks saņemtas darba burtnīcas.

Projekta
nosaukums
“Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija
2018”

Finansētājs

Valsts
Kultūrkapitāla
fonds

“Projektu apkopojums”
Finansējuma
apjoms
38.44

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Lasīšanas veicināšanas
programma

Atbalstīts/
neatbalstīts
atbalstīts

PUBLICITĀTE
varēja

Informāciju par bibliotēka apskatāmajām izstādēm un citiem notikumiem,
atrast

bibliotēkas

mājaslapā

www.bibliotekas.lv/rekava/

sabiedrības

informēšana notika arī ar vietējo ziņojumu dēļu palīdzību skolā un Rekovas centrā.
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Tika sagatavota viena publikācija Viļakas novada informatīvajam izdevumam

“Viļakas novadā” Nr.3.(2018.gada 27.marts), 8.lpp.

Bibliotēka tika sagatavotas un uzliktas literatūras izstādes veltītas gan

sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, gan tematiskās (kopā 13).

SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS

Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar visām novada iestādēm. Visaktīvākā sadarbība

notika ar Rekavas vidusskolu par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar bērnudārza
grupiņam. Ar Rekavas vidusskolu sadarbojamies makulatūras nodošanā.

Citām novada (Upītes) un atsevišķām starpnovadu (Briežuciema) bibliotēkām,

Balvu Centrālo bibliotēku.

Aizvadītajā gadā aktīva sadarbība notika ar k.c. “Rekova”.

29.01.2019
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_____________________

/A.Kokoreviča/

Pielikumi
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Pielikums Nr.1.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017
Rekavas bibliotēkā.
Rekavas bibliotēkā 3 sešgadnieki un 7 piecgadnieki iepazina bērnu 5+ žūrijas 2017

grāmatas.

Pieci skolēni no 1. - 4. kl. (bērnu žūrija) un viena meitene no 5. - 12.kl (jauniešu

žūrija) paši individuāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.
Visus

bērnu

un

jauniešu

žūrijas

dalībniekus

http://www.bibliotekas.lv/rekava/pages/bernu-zurija.php

var

apskatīt

Lasījumu laikā ar pirmsskolas sagatavošanas grupiņu bērniem iepazinām divas

latviešu autoru un četras cittautu autoru bērnu grāmatiņas.

Lasījumus sākām ar A. Kreituses “Puika, kas zīmēja kaķus” grāmatiņu pēc japāņu

pasakas motīviem. Grāmata ir liela formāta, ļoti krāsainiem zīmējumiem, kuros

attēloti kaķi. Pēc šīs grāmatas lasījuma noklausīšanās bērni izkrāsoja kaķi savā darba
lapā.

Sekoja britu rakstnieka M. Bonda grāmatas “Pasaka par peļu pili” lasījums, tas

bija sirsnības un mīļuma caurvīts stāsts par kuplu peļu saimi. Bērni izkrāsoja savu
pasaku pili.

Spāņu rakstnieka H. Arhona grāmatiņā “Govs” bērni iepazina galvenās varones

govs piedzīvojumus, kura vienu dienu aktīvi piedalījās kādas pilsētiņas ikdienas
dzīvē, sākot no agra rīta līdz pat vēlai naktij. Noklausījušies jautros notikumus viņi
izkrāsoja galveno varoņi gotiņu.

Lietuviešu rakstnieka Ķ. Kasparaviča grāmatā “Īsi stāstiņi par lietām” mēs

izlasījām brīnišķīgus stāstus par lietām, kas apbūra mazākos lasītājus un turpināja

pārsteigt ar oriģinālām ilustrācijām. Dzirdēto stāstu varoņus (lietas) bērni izkrāsoja
savās darba lapās.

M. Laukmanes

“Divdesmit pieci mākoņi” dzejas grāmatiņa patika mazajiem

klausītājiem. Autores valodas tēlainība un asprātība, prasmes lietas un notikumus
16

ataino bērnam saprotamā veidā, rosina mazo lasītāju būt vērīgam, izzināt, redzēt un
sajust tās vērtības, kas cilvēku dzīvi dara pilnvērtīgu un laimīgu. Bērni krāsoja un
zīmēja mākonīšus.

Lietuviešu rakstnieka grāmatā “Ezītis , kurš mīlēja slepeni: notikumi jautrajā lauku

sētā” bērni uzzināja par jautrās lauku sētas iemītnieku draudzību un piedzīvojumiem.
Bērni izkrāsoja grāmatas galveno varoni ezīti.

Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru rezultātā noskaidrojām, kas

visvairāk patika.

Decembra mēneša beigās un janvārī notika bērnu žūrijas grāmatu novērtēšana un

elektronisko anketu aizpildīšana.

Sakarā ar auksto laiku priecīgākais notikums noslēdzās 2.martā, kad katrs bērns,

kas piedalījās visos grāmatu lasījumos dāvanā saņēma grāmatu “55 Aizraujoši
stāstiņi” un rokassprādzīti.

Skolēni saņēma rokassprādzes.

Paldies skolotājai Elitai Siliņai par sadarbību lasīšanas veicināšanas programmas

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”realizēšanā jaunākajai vecumgrupai.

Informāciju sagatavoja Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča
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Pielikums Nr.2.

Attēls Nr.1

Attēls Nr.2.
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Attēls Nr.3.

Attēls Nr.4.
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Attēls Nr.5.
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Pielikums Nr.3.

Attēls Nr.6.

Attēls Nr.7
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Pielikums Nr.4.

Attēls Nr.8.

Attēls Nr.9.
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Attēls Nr.10.
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