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Modē vienmēr būs:

• smaids 

• laipnība 

• ieinteresētība 

• humora izjūta



Bibliotekārs – publiska profesija

• Atceries: neviens nav neredzams 

• Vienmēr un visur būt gatavam 

fotografēties 

• Kā savienot: lietišķums + radošums=?



Bibliotekāra garderobe –

Rēzeknes kolēģu viedoklis  

Jā 
• Augumam piemērots apģērbs

• Kleitas

• Žaketes

• Bikses 

• Stilīgas rotas 

• Lietišķais stils

• Mākslinieciskums

• Blūze 

• Klasiskas kurpes ar nelielu papēdīti

• Saskaņotas krāsas

• Priecīgas krāsas

• Tautastērpa elementi

• Mērenība kosmētikas lietošanā

• Akcents uz korporatīvo piederību (lakatiņš, 

šallīte ar logo)

• Džinsi 

• Botas

• Adījuma apģērbi 

Nē 
• Nestaigāt čībās 

• Dekoltē

• Ļoti īsi svārki

• Saulesbrilles

• Džinsi (caurumaini džinsi)

• Adītas (savēlušās, nobumbuļotas) jakas  

un džemperi

• Neatbilstoša izmēra drēbes

• Sporta apģērbs

• Kliedžošas krāsas

• Apspīlēts apģērbs

• Ielu stila elementi 

• Darba apģērbi

• Novalkātam apģērbam

• Gumijnieki

• Šorti

• Džinsi 

• Botas

• Adījuma apģērbi 



Bibliotekāra garderobe –

Rēzeknes kolēģu viedoklis 

• Bibliotekāram jāizskatās inteliģentam 

un koptam

• Neizkrist no laika mašīnas

• Man patīk, kā ģērbjas Rēzeknes 

bibliotekāri!



Grāmatas iedvesmai!



Modīgs Latgalē 

Kū apmaukt mugurā i byut cīš glaunam,  braucūt iz Latgolu? Ja 
esi buoba,  kasdīnys kuortai juobyut izpelteitai. Zīmys laikā 
nūderēs sylta sveita ar bašlyku. Veirīšam nūderēs sjurtuceņš. 
Naaizmiersti šaļu i bubličku. 

Pavasara pusē nūderēs pussveita ar kārmanim, vaira namauc
syltuos zamdrēbis. Nūpītnam izavierīņam loba izvēle byus videji
gari  lyndraki i burnaseņš. Basanožkys atstuoj vosorai. 

Korstā vosorys saulē nūderēs vīgla perkaļa sukne, golvu
pasorguos itle. Kod īsi mauduotīs, pajam maudkourtu i lelu skustu. 
Guļūt saulē, nūderēs tymsi styklači.

Kod īsi iz vokora trikmīni, izavierīņam juobyt gaumeigam. Apmauc 
breineigu sukni, izlic zeiles. Da tam naaizmērstti aizīt pi cyrulnīka. 
Abāvim juobyut vysu augstuokos kvalitatis – uodys. Veirīšam –
trikmīnī juomauc pleteitys iuzys, krakls ar zaponkom, ideali, ja 
byutu ancuks. Vēļ glaunuok, ja pi ancuka – šņustyks.   

Myužeigs skaistums!



Modīgs Kurzemē

«Rakstain cimd un zeķs, adīt kamzōļ, šalls un cepars, o`ust lakat un 
deķ, ēķelēc kleic, brunč, jaks un bē`rnem zābak a punguļem un 
rišam uz riņķ. ..un Olgastant bi bījis pe balbi`er un nopi`ercs man 
maz dāvniņ, kā mazam sievišķam.»

// Fragments no Agneses Selgas grāmatas "Es i pedzims
Ventiņpuse".



Paldies par uzmanību! 


