Grāmatu darbi un nedarbi

Bibliotekāru saruna ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”
sešgadīgajiem audzēkņiem no grupām “Bitītes”, “Gliemezīši”,
“Taurenīši”.
Iepazīšanās ar bibliotēku un saruna par grāmatām un
bibliotēkas pakalpojumiem.

Bibliotēkzinību stunda

2017. gada 23., 26., 30. janvārī, plkst. 9.20 Ulbrokas bibliotēkā.

Ulbrokas bibliotēka – 1947. gads
Šajās telpās jau 16 gadus..

..ilga mūža un gudrības simbols..

Ulbrokas bibliotēka – grāmatu krājums
..daudzveidība, kārtojums, raksturs..

..rakstnieks, lasītājs, izdevējs, krājējs..

Ulbrokas bibliotēkas – kādā plauktā
dzīvoja trīs grāmatas..
Kādā plauktā dzīvoja trīs grāmatas. Vislielākā un
visbiezākā no tām bija ļoti gudra. Pārējās divas grāmatas bija
mazas. Viena no mazajām bija priecīga, bet otra – bēdīga.
Lielajai grāmatai ļoti patika palasīt priecīgo
grāmatiņu. Viņa nosēdināja mazulīti klēpī un lasīdami klusi
ķiķināja. Bēdīgā grāmatiņa arī lieki laiku netērēja: viņa tikmēr
studēja lielo grāmatu.
Bēdīgā grāmata uzskatīja, ka nav vērts izniekot laiku
smiekliem, un lasīja tikai gudras un nopietnas lapaspuses.
Tāpēc viņa kļuva vēl skumjāka.
«Tu esi kļuvusi pārāk bēdīga», reiz teica gudrā
grāmata. Ja tu būsi tāda, tevi neviens nelasīs».
Pēc tam viņa paņēma un izkratīja no mazās
nabadzītes visas sarežģītās un nevajadzīgās domas. Un mazā
atkal kļuva par parastu bēdīgu grāmatu.
Ķēstutis Kasparavičs. Stāstiņš «Trīs grāmatas».

Ķēstutis Kasparavičs. Īsi stāstiņi PAR LIETĀM. Ievads.
Autora ilustrācijas. No lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere
Izdevniecība «Pētergailis», 2016

Šī grāmata ir kā kautrīga atvainošanās visām tām mīļajām lietām, kuras
atrodas man apkārt un kurām es kādreiz esmu nodarījis pāri vai kuras esmu
apvainojis. Grāmatā es rakstu arī par mūsu mājām, kuras es ļoti mīlu. Šajās
mājās, sēžot pie mana klusā darba galda, grāmata arī tika uzrakstīta. To
palīdzēja rakstīt arī pagaldē snaudošais suns.

Un vēl. Man ir prieks, ka mana grāmata tiek izdota latviešu valodā. Rakstot
šos vārdus, es domāju par jums, bet jūs, lasot grāmatu, varbūt uz brīdi
padomāsiet par mani un manām mājām. Un tā kaut kur pusceļā mūsu domas
satiksies, un attālums, kas mūs šķir, izzudīs. Autors Ķēstutis Kasparavičs

Ķēstutis Kasparavičs. Īsi stāstiņi PAR LIETĀM. Ievads.
Autora ilustrācijas. No lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere
Izdevniecība «Pētergailis», 2016

«Nu ko gan var uzrakstīt par gliemežiem,» lietas sāka burkšķēt, «viņi taču ir
tik mazi un lēni!
«Pulkstenis arī nav sevišķi ātrs, īpaši stundu rādītājs. Un tas ir ļoti mazs», es
pretojos. Un pēc tam piebildu: «Jebkura, arī vislēnākā un vismazākā, bet
reizēm – pat tikko saskatāma lieta vai radījums var būt tikpat svarīgs kā liels un
visiem redzams.
Tā radās «Īsi stāstiņi PAR DZĪVNIEKIEM», kurus piedāvāju palasīt ne vien
savām lietām, bet arī jums. Autors Ķēstutis Kasparavičs.

Ulbrokas bibliotēka –
kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?
 Lietošanas noteikumi jāievēro visiem cilvēkiem, kuri vēlas lasīt grāmatas
 Cilvēkus, kuri izmanto bibliotēkas pakalpojumus, sauc par bibliotēkas
lasītājiem
 Tevi reģistrēs kā Bibliotēkas lasītāju, ja tam piekritīs viens no taviem
vecākiem, aizpildot galvojumu

 Pēc tam tev jāizlasa Bibliotēkas lietošanas noteikumi un jāparakstās par to,
ka tu tos ievērosi
 Bibliotekārs tev izsniegs Bibliotēkas lasītāja karti, to nedrīkst dot citam
 Bibliotēkas lasītāja karte ir jāuzrāda bibliotekāram katrā Bibliotēkas
apmeklējuma reizē.

Ulbrokas bibliotēka – grāmatas, diski, žurnāli,
avīzes jeb informācijas nesēji
Lasītājam ir tiesības:
 saņemt atbildes uz jautājumiem
par bibliotēku, par grāmatām,
žurnāliem un par to, kur atrodas
tev vajadzīgā grāmata;
 piedalīties dažādos bibliotēku
pasākumos;
 Bibliotēkā bez maksas tu vari:
lietot datoru, internetu, iekārtas un
aprīkojumu

Lasītāja pienākumi ir:
 reģistrēt paņemtās grāmatas un
citus informācijas nesējus pie
bibliotekāra;
 nodot un saņemt grāmatas vai citus
informācijas nesējus bibliotēkas
darba laikā; ārpus darba laika,
norādītajā durvju lūkā;
 nozaudēto vai sabojāto bibliotēkas
grāmatu un citu informācijas nesēju
vietā nopirkt tādus pašus vai tādus,
kurus nopirkt iesaka bibliotekārs;

Veiksmīgu, čaklu un veselīgu
Jauno 2017. gadu!
Uz tikšanos Ulbrokas bibliotēkā

