Krāslavas un Dagdas novadu 12. Grāmatu svētki
Krāslavā, 2013.gada 1.novembrī.
Programma
9:30 – 15:00 Grāmatu komercizstāde kultūras namā - piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC,
Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots, Divpadsmit, Latgales Studentu centrs.
Svētku noslēgumā pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” .
Pieaugušajiem
11.00 Grāmatu svētku atklāšana – kultūras nama lielā zāle
11.30. Iedzīvotāju tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
12.30 „Putra ar smeķi” – maltīte Grāmatu svētku dalībniekiem – pie kultūras nama
13.00 „Tā mīl dzīvniekus”- iepazīšanās ar pārsteidzošo savvaļas dzīvnieku mammu Velgu Vītolu (
Divpadsmit) – tautas nama zālē
13.00 „Diža mana tēvu zeme” - saruna ar Latgales aizmirsto dārgumu cēlāju, tulkotāju Rišardu
Labanovski - Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā
13.00 „Ceļš uz eiro” – seminārs mazajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem, vada FM speciālisti –
kultūras nama mazajā zālē
Bērniem un jauniešiem
11.00- 13.00 „Esi drošs, stiprs, izveicīgs” – Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 35.Nodrošinājuma
bataljona un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 308. Krāslavas jaunsargu vienības organizētās spēles,
paraugdemonstrējumi – pie kultūras nama
11.00 „Dzīvnieki, kas dzīvo mums blakus”- Dabas stunda sadarbībā ar Zvaigzni ABC, vada Latgales
Zooloģiskā dārza direktors un DU pētnieks Mihails Pupiņš – Krāslavas pamatskolas zālē
12.00 „Noziegumiem pa pēdām” - saruna ar grāmatu „Tumsas inversija” un „Nedzeniet pēdas
snaiperim” autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi ( Lauku Avīze) – Krāslavas pamatskolas zālē
13.00 „Lauku sētā dzīve jautra” - ieskats rakstnieces Vitas Štelmaheres grāmatu varoņu
piedzīvojumos kopā ar suņuku Rafi (Jumava) - Krāslavas pamatskolas zāle
Visiem
14.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”
14.30 „Dzeja mūzikā” - Nikolaja Puzikova muzikāls sveiciens rudens noskaņās – kultūras nama
lielajā zālē

Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Finanšu
ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, Lattelecom, Nacionālie bruņotie
spēki, EPIB, Reformu partija, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Fonds
Mammām un Tētiem, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Inese Vaidere,
Krišjānis Kariņš, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis Lancers, Vilhelms
Mihailovskis, Aleksandrs Kiršteins, Krāslavas novada dome
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas
www.bibliotekakraslava.lv

Avīze”,

„Krāslavas

Vēstis”,

www.kraslava.lv,

