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Par Bērnu žūrijas suvenīriem



Konkurss jaunajiem lasītājiem

Konkurss jaunajiem lasītājiem
NINDZJA TIMIJS MŪSU VIDŪ

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs un 
Apgāds Zvaigzne ABC sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes 
biroju Latvijā aicina bibliotēkas un skolas visā Latvijā piedalīties 
konkursā.

2016. gada 15. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
viesosies zviedru rakstnieks HENRIKS TAMMS (Henrik Tamm), 
bērnu grāmatu “Nindzja Timijs un nozagtie smiekli” un “Nindzja
Timijs un ceļojums uz Sansoriju” autors, kurš ir arī koncepta 
dizainers Holivudā un atveidojis lielisko Šreka un Nārnijas pasauli, 
kā arī daudzas citas animācijas filmas.



Konkurss jaunajiem lasītājiem 
(2)

Konkursa uzdevums:
Aicināt skolēnus individuāli vai pārī kļūt par autoriem radošam darbam:
• neliels 1 – 2 minūšu garš filmas sižets – interesantākā epizode, 
dialogs no abām grāmatām par nindzju Timiju vai iespējamais stāsta
turpinājums;
• neparasta izgudrojuma – mašīnas un tās pielietojuma instrukcijas
krāsains zīmējums.
Konkursa balvas:
• Iespēja piedalīties Henrika Tamma pasākumā Rīgā 2016. gada 15. 

novembrī, saņemt dāvanā grāmatas, parādīt savas spējas un 
saņemt galveno balvu – jūras ceļojumu 4 personām maršrutā Rīga-
Stokholma-Rīga no Tallink.
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Konkursa norise:
Konkurss norisinās 2 līmeņos:
• 1. vietējais konkurss;
• 2. fināls.
Rekomendējamais dalībnieku vecums: 8 – 14 gadi.

Reģistrēt vietējos laureātus pasākumam varēs no oktobra vidus 
līdz 9. novembrim http://ej.uz/NindzjaTamms



Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa no 
14.novembra

• Tēma: Nākotne

• Bērniem norvēģu autora Stīana Hola grāmata «Gārmana 
vasara»

Alternatīvās idejas un teksti: 
• Robs Skotons. Runcis Puncis
• Jauniešiem Ellena R.Landara «Digitālo neaizmirstulīšu 

lauks»
• Fantastisko hipotēžu tehnika 
• Nākotnes bibliotēka u.c.
Reģistrēties: http://www.bibliotek.org/lv/



Bibliotēku kodi, aizpildot BJŽ 
anketas

• 700 bibliotēkas, 52 latviešu diasporas centri
• Ap 500 jau ir nobalsojuši par savu labāko grāmatu, kodi 

atrodami www.lasamkoks.lv kartē 
Latvijas bibliotēku karte
• Aplūkojot “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” Latvijas karti, secinām, ka pēc 

ģeogrāfiskās atrašanās vietas vistālāk uz Rietumiem bērnus lasīšanā 
iesaista Liepājas Centra sākumskolas bibliotēka, vistālāk Austrumos “Bērnu 
žūrijā” darbojas Zaļesjes pagasta bibliotēka, savukārt Ziemeļos - Vilpulkas 
pagasta bibliotēka, bet Dienvidos - Silenes pamatskolas bibliotēka.

• Šogad izvēlētā grāmatu kolekcija sola daudz aizraujošus un interesantus 
brīžus kopā ar stāstu varoņiem. Kā jauninājums, informatīvajos bukletos ir 
iekļauti dažādi jautājumi, kuri rosinās iedziļināties un pārrunāt lasīto.

• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas plakātā apskatāma jaunā 2016.gada 
kolekcija.

• No 20.jūlija jau ir pieejama elektroniskā anketa, lai novērtētu izlasīto.

http://www.lasamkoks.lv/
https://public.tableau.com/profile/marcis#%21/vizhome/Brnurija2016bibliotkas/BZ2016karte
http://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/galerija/57-bukleti-2016
http://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/plakati/1728-2016-gada-gramatu-kolekcija
http://anketa.bernuzurija.lv/


„Ceļš uz bibliotēku”
Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku

15. konference 
2016. gada 23.novembrī

• Bērni - lasītāji ar uzvedības traucējumiem (Ļubova 
Vasečko, Latvijas Universitātes doktorante)

• Biblioterapija (Biblioterapijas speciāliste-psihioloģe no 
Lietuvas)

• Kanisterapija bibliotēkā – suņi atklāj bērniem 
grāmatu pasauli (Anna Pakare, Latgales Centrālās 
bibliotēkas Bērnu bibliotēkas „Zīlīte” vadītāja)

• Bibliotēka kā telpa bērniem (Silvija Tretjakova, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja)

• Bibliotekāru supervīzijas (Tematiskā diskusija grupās)





Voldemāra Caunes balva



Paldies!

Priecājoties par sadarbību
silvija.tretjakova@lnb.lv
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