
10.februārī par Preiļu Galvenās bibliotēkas apmeklētājiem kļuva 8.klases skolēni. 

Šis apciemojums bija ļoti piesātināts un pozitīvām emocijām bagāts.   

Vispirms skolēni iepazinās ar pašu bibliotēku un tās mājas lapu, kā arī ar tās 

daudzveidīgajām iespējām. Interesanti bija iepazīties arī ar novadpētniecības materiālu 

bagāto klāstu. Īpaši aizraujoši bija pašķirstīt Riebiņu mapi un ieraudzīt tajā daudzas 

pazīstamas sejas. Tad piedalījāmies interaktīvajās spēlēs par Preiļiem un Preiļu novadu. 

Ļoti saistoši! Tā jau nebija, ka neko nezinājām, tomēr savu zināšanu pūru krietni 

papildinājām.  

Bibliotēkā skatāma skaista Ievas Babres fotoizstāde, veltīta Preiļiem. Arī te bija 

darbiņš - ne tikai skatījāmies un meklējām  katrai fotogrāfijai autores doto nosaukumu, 

bet arī piedāvājām savu. Liekas - izdevās!  

Visvairāk emociju bija Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā, ko mums gan gribējās 

nosaukt par spēļu istabu, kur bija dotas iespējas padarboties ar 3D zīmēšanu, doties pa 

Preiļu apkārtni virtuālā velobraucienā, piedalīties kinētiskās viktorīnās, izmēģināt 3D 

brilles un arī uzspēlēt kādu galda spēli.  

Jāpiebilst, ka ikvienā brīdī ar mums kopā bija ļoti jaukas bibliotēkas darbinieces. 

Paldies viņām par atsaucību un draudzīgumu!  

Skolēni, atgriezušies skolā, dalījās ar saviem pozitīvajiem iespaidiem:  

• Man visvairāk patika spēļu istaba, jo tur varēja piedalīties dažādās 

aktivitātēs. Es ieteiktu bibliotēku apmeklēt arī citām klasēm, jo bija 

interesanti. (Sandis)  

• Nikijai un Violetai vislabāk patika strādāt ar 3D pildspalvu.  

• Man patika zīmēt ar 3D pildspalvu un darboties fotoizstādē, es ieteiktu 

visiem aizbraukt ekskursijā uz bibliotēku, jo te var daudz ko uzzināt un arī 

iepazīties ar daudzām jaukām spēlēm. (Jasmīna)  

• Anastasija pozitīvi novērtēja interaktīvās spēles.  

• Esmu priecīgs, ka bibliotēkā ir grāmatas angļu valodā. Vēl man patika 

nodarbība ar fotogrāfijām, bija interesanti un arī loģiku varēja izmantot. 

Es ieteiktu apmeklēt bibliotēku, jo daudz ko var iemācīties. (Dainis)  

• Vladam visaizraujošākās likās XBOX ONE spēles, un viņš uzskata, ka 

bibliotēkā var atrast daudz informācijas.  

• Man visvairāk patika meklēt nosaukumus fotoattēliem un tad rakstīt 

savus. Tas bija interesanti un aizraujoši. Bibliotēkā ir interesanti, var 

iemācīties daudz ko jaunu, tāpēc es iesaku to apmeklēt arī citām klasēm. 

(Agnese)  

  
 


