
 Izstāde “Vaļasprieks, kolekcija, talants”  skolas bibliotēkā -  ZVANIŅI. 

 

          Kaut reizi dzīvē ikviens no mums ir sācis kaut ko krāt, un te runa nav par naudu. Kādam 

tās ir pastmarkas, kādam nozīmītes, kādam magnētiņi ar sirsniņām, kādam tējkarotītes ar valstu 

karodziņiem, bet kādam pašaustas jostas. Dažam kolekcija izveidojusies gana liela un tiek 

nodota no paaudzes paaudzē. Pirms COVID 19 pandēmijas sākuma pēc Skolas padomes sēdē 

izskanējušiem ierosinājumiem tika nolemts, ka skolas bibliotēkā tiks veidotas izstādes, kas 

iepazīstinās ar mūsu skolas skolēnu vecāku, vecvecāku, absolventu, darbinieku hobijiem – 

dažādām kolekcijām. Pirmajā izstādē  2020. gada pavasarī varēja aplūkot Ievas Skujas, Kevina 

Sekera un Bicālu ģimenes  pastmarku kolekcijas.  

             Lai arī nākamajā mācību gadā klātienes mācības ilga nelielu laiku, tomēr iesāktā ideja 

turpināja dzīvot, un ik mēnesi bibliotēkā bija aplūkojama kāda kolekcija, bet ieskats tajā 

publicēts skolas mājaslapā.  Lai atsauktu atmiņā iepriekš veidotās izstādes, var “ieiet” skolas 

mājas lapas sadaļā BIBLIOTĒKA. Tur varēs ieraudzīt gan “Pērlīšu spēles” no Ritas Ginaites, 

Monikas Bērziņas un Samantas Ērgles  kolekcijas, gan aplūkot košos latvju rakstus  Ingrīdas 

Rihteres, Ksenijas Žvagiņas, Annas Sudnikas, Marijas Doršas adītajos cimdos un zeķēs. 

Decembrī vienādas apsveikuma kartītes varēja meklēt Janīnas Stučkas Ziemassvētku un 

Jaungada apsveikuma kartītēs. Kad skolā visi skolēni bija devušies attālinātajās mācībās, 

bibliotēkā pēc bērniem ilgojās dažāda izmēra un formas krūzes un krūzītes no Silgas Stučkas, 

Ivetas Krastiņas, Sanitas Fjodorovas, Aigas Bērziņas kolekcijas. Februārī bija skatāmas Tautas 

daiļamata meistares Ainas Striķes  austās  grāmatzīmes. Martā dažādu ceļojumu atmiņas 

iezīmēja magnētiņi no Silgas Stučkas, Sanitas Fjodorovas, Ivetas Krastiņas, Jolantas Nīcgales, 

Ingrīdas Bērziņas un Kristīnes Ginaites kolekcijas.  Aprīlī un maijā bibliotēkā tika izstādīta 

Laimoņa Nīcgaļa nozīmīšu kolekcija.  

        Arī šogad turpināsim iepazīstināt ar dažādām kolekcijām,  ar brīvā laika pavadīšanas 

iespējām, attīstot  kādu no saviem talantiem.  2021. gada oktobra  izstādē  “Vaļasprieks, 

kolekcija, talants”   būs aplūkojama daļa no  Pļaviņu vidusskolas 1989. gada absolventes 

Kristīnes Ginaites zvanu kolekcijas.  

        Ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, sargājot sevi un citus, aicinām apmeklēt 

bibliotēku un aplūkot no dažādām pasaules malām atceļojušos zvaniņus un, protams, izvēlēties 

kādu jauku lasāmvielu rudenīgajiem vakariem.  
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