Bibliotēkas ziņas
Latvijas populārākie laikraksti ir „Diena”, „Latvijas Avīze”,
„Staburags”, kas sniedz jaunāko informāciju par politiku, kultūru, biznesu,
sportu. Izdevumi ir pieejami novada bibliotēkās, bet ko saviem lasītājiem
šogad iesaka Pļaviņu novada ģimnāzijas bibliotēka? Izpēti piedāvājumu,
nāc un lasi! Skolas bibliotēka priecājas par katru lasītāju!
„Astes”
„Ilustrētā
Junioriem”

„Avene”

„Staburags”

„Kā tas strādā?”
„100 labi
padomi”
„Mājas viesis”

„Veselība”

„Izglītība un
kultūra”
„Domuzīme”

Vienīgais žurnāls par mājas mīluļiem latviešu valodā. Tā ir aizraujoša un
praktiska lasāmviela ne tikai tiem, kam jau pieder kāds dzīvnieciņš, bet arī
tiem, kas par tādu vēl tikai sapņo. Žurnāls iznāk vienu reizi 2 mēnešos.
Kvalitatīvākais mēneša žurnāls zinātkāriem bērniem un jauniešiem!
Atbildes uz bērnu daudzajiem kāpēc, dzīvnieku pasaule, kosmoss, nākotnes
tehnoloģijas un vēstures pētījumi, gudri eksperimenti, radoši praktiskie
darbi, vērtīgi konkursi, lieliskas balvas - un tas viss ietērpts krāšņās
ilustrācijās.
Avene ir žurnāls meitenēm, kuras lasa, raksta, mainās, meklē atbildes,
iedvesmu, draudzību, pārliecību pašai par sevi. Meitenēm, kurām patīk un
interesē ne tikai spožo un krāšņo slavenību pasaule, bet arī savas būtības,
personības iepazīšana caur mūsu uzdotajiem jautājumiem, tēmām.
Mūsdienīgs, vispusīgs, neatkarīgs reģionālais laikraksts visai ģimenei par
notikumiem Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, Pļaviņu,
Skrīveru, Vecumnieku novadā, kā arī kaimiņu reģionos un visā valstī.
Laikraksts piedāvā ziņas, viedokļus un komentārus par aktuālāko,
diskusijas, analīzi, pieredzi, tematiskās un izklaides lappuses.
Zinātne un tehnika, daba un kosmoss, transports, ķīmija un medicīna,
vēsture un nākotnes tehnoloģijas aizraujošā un bagātīgi ilustrētā izdevumā.
Speciālistu ieteikumi un pieredzes bagātu cilvēku idejas, kā padarīt savu
dzīvi vienkāršāku un jaukāku. Īsas, un pārskatāmas instrukcijas sadzīves
organizēšanā, veselības un skaistuma uzturēšanā, savstarpējās attiecībās un
svētku svinēšanā.
Viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem,
izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti,
receptes, ceļojumi, vēstures notikumu apraksti un vērtīgas uzziņas. Katrā
žurnālā - krustvārdu mīkla.
Praktisks un mūsdienīgs skatījums par dārgāko, kas mums ir - veselību, un
visu, kas ar to saistīts. Profesionālu ekspertu - mediķu, praktiskie padomi
un skaidrojumi. Tikai pārbaudīta informācija sievietēm, vīriešiem, bērniem
un to vecākiem.
Aktualitātes izglītībā un kultūrā, intervijas, konkursi, viedokļi, interešu
izglītība, diskusijas un iespējas, grāmatu jaunumi.
Latviešu literatūra, publicistika un vēsture. Žurnāls domāts tiem, kuri domā
un atrod gan spēku, gan baudījumu grāmatās un tekstos.

