
Komandējums uz Oklendu 14.-24.augusts

Nensija Etvela (Nancie Atwell) 
par klases bibliotēkas nozīmi 



Pārvarētais attālums 

Vairāk nekā 18 000 km, ceļā pavadītas 96 stundas, 
pārvarot dažādas laika joslas – kopā: 4 dienas



Mācīties no IBBY un pieredzes
• 35.kongresa tēma bija veltīta daudzvalodu literārai videi 

un arī literatūras publicēšanas daudzveidīgiem 
formātiem.

• IBBY (International Board on Books for Young People) 
apvieno 76 pasaules valstu nacionālās sekcijas. Latvijas 
bērnu un jaunatnes literatūras padome. 

• H.K.Andersena balva bērnu literatūrā = 
Baltvilka balva Latvijā
• IBBY-Asahi Lasīšanas veicināšanas balva, 2016 

gada laureāti: Read with Me, Irāna un Big Brother 
Mouse, Luang Prabang City, Laosa. 



Cao Wenxuan
China

Cao Veņsjuaņs uzauga Ķīnas laukos, tomēr viņam izdevās

studēt Pekinas universitātē un tagad viņš ir profesors ķīniešu

literatūrā un bērnu literatūrā. Viņa bērnība, lai arī materiālā ziņā

nabadzīga, bija emocionāli un estētiski bagāta, to viņš attēlo

savā pirmajā veiksmīgajā grāmatā «Salmu māja», Cao Fang Zi

(The straw house, 1997). Šī grāmata ieguvusi neskaitāmas

balvas, tai skaitā arī Nacionālo bērnu literatūras balvu. Viņa

dzejprozas tēlojums godīgs un patiess, izejvielas ņem no

melanholijas mirkļiem dzīvē. Grāmata «Bronza un saulespuķe»

Qing Tong Kui Hua (Bronze and Sunflower, 2005) stāsta par

jaunu pilsētas meiteni, kura meklē savu vietu laukos. Darbs

«Dingding Dangdang» The Dingding Dangdang (2012) un

sekojošā darbu sērija stāsta par diviem brāļiem Ķīnas ciematā,

kuri slimo ar Dauna sindromu. Cao Veņsjuaņs ir rakstījis arī

fantāzijas romānus, «Grāmata – karalis», Da Wang Shu (The

king book, 2007). Viņš ir saņēmis ievērojamu atzinību par savu

akadēmisko pētījumu un pasniedzēja darbu bērnu literatūrā.

H.K.Andersena balvas 
laureāts rakstnieks



Rotraut Susanne Berner
Germany

Berneres darbos visu laiku var atpazīt viņu, bet

vienlaikus viņa aktīvi reaģē uz teksta prasībām.

Piemēram, grāmatā «Wimmel Books» var saskatīt ļoti

konkrētu pilsētu. Viņa ir gatava uzņemties risku. Radot

pasaku komiksu par princesi, kas ieradīsies četros, tas

noteikti nav mazajiem, jo nāve nāk ciemos. Viņas

grāmatas spēj būt ļoti smieklīgas un tikpat dziļi

aizkustinošas. Un viņa nebaidās parādīt dzīves tumšos

brīžos.

«Vimmel grāmatas» ir paraugs tam, kā uzbūvēt

sarežģītu pasauli, piepildītu ar maziem, bet svarīgiem

stāstiem, kas var skatītāju aizraut stundām, izmantojot

tikai vizuālu stāsta stāstīšanas spēku. Bērni visā

pasaulē ir pelnījuši iepazīt viņas izcili humānās,

emocionāli bagātās, patiesās ilustrācijas.

H.K.Andersena balvas 
laureāte ilustratore



Anita Paegle
Anita Paegle ilustrē bērnu grāmatas vairāk nekā trīsdesmit
gadus. Pēc studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas
nodaļā viņa ir attīstījusi īpašu, intīmu ilustrēšanas stilu: viņa
strādā tikai ar ūdenskrāsām un ļoti smalkām otiņām, After formal
training in graphic art at the Art Academy of Latvia she has
developed a special, inimitable style of illustration: working only in
watercolour and with very fine paintbrushes, slāņi viņas gleznās
rada lielisku krāsu piesātinājumu un mirdzumu. Seno miniatūru
stilā viņa ilustrē augus, dzīvniekus, antīkus priekšmetus un
arhitektūru, kas ir gan ļoti reāli, gan ļoti romantiski. Viņa ir cieši
sadarbojusies ar pazīstamākajiem latviešu autoriem: 2001.gadā
ar Māru Cielēnu «Kad karaliene bij Rīgā» (When the queen was
in Riga, 2001), ar Juri Zvirgdiņu «Pele, Punkts un Gūtenbergs
(The mouse, the dot and Mister Gutenberg, 2009), «Miega
pasaka» (Sleep fairytale, 2014) and «Ziemas pasaka» (Winter
fairytale, 2014). Viņa ir ilustrējusi Jāņa Baltvilka darbus
«Kaķuzirņi un kurmjukārkli (Catpeas and Molecarls, 2014). Viņa ir
saņēmusi daudz dažādas balvas Latvijā, tai skaitā Jāņa Baltvilka
balvu un Zelta ābeles balvu. Anita Paegle ir nominēta Hansa
Kristiana Andersena balvai 2012. un 2016.gadā un Astridas
Lindgrēnes Memoriālajai balvai 2013. un 2014.gadā.

Latvijas nominācija 
H.K.Andersena balvai



Rakstnieks: Māris Rungulis. Lapsu kalniņa 
mīklas. 

Ilustratore: Gundega Muzikante. Grāmata 
Gundegai. Ilustrācijas Pētera Brūvera 
grāmatai. 

Tulkotāja: Mudīte Treimane.
Emma Glorija. 
Henrikas Andersones 
grāmatas tulkojums 
no zviedru valodas. 

Latvija – IBBY Goda sarakstā 



• Piedalījos sesijās, kas bija veltītas dažādu valstu nacionālajām iniciatīvām 
lasīšanas veicināšanā. 

• Nīderlandi pārstāvēja Peters van Dauvebodens (Peter van Duijvenboden) 
no Lasīšanas fonda (Stichting Lezen), kurš stāstīja par skolas bibliotēkām, 
kas ir veiksmes stāsts lasīšanas veicināšanā Nīderlandē. Skolas, 
pašvaldības un bibliotēkas strādā kopā, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Šī 
sadarbība veicina skolu pārtapšanu par ideāliem lasīšanas veicināšanas 
centriem, jo regulāras lasīšanas aktivitātes ievērojami ietekmē valodas 
prasmes, kas savukārt pozitīvas konsekvences skolu panākumos. Rezultāti 
tiek analizēti un vērtēti pastāvīgā monitoringā. Katru gadu notiek aptaujas 
par lasīšanas ieradumiem, grāmatu izsniegumu un skolēnu motivāciju lasīt. 
Liela skolēnu skaita dēļ (100000) un skolotāju skaita dēļ (10 000), kas 
aizpildījuši aptaujas anketas, šeit ir bagātīgi daudz informācijas. Īsumā –
skolās, kur darbojas projekts, skolēni vairāk lasa un izsniegums ir daudz 
lielāks, viņi lasa ar lielāku prieku, viņiem ir labākas valodas prasmes, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu. 

Ieguvumi kongresā 



NL – Skolas bibliotēkas



NL – autori skolās

















• Ar Vācijas pieredzi iepazīstināja Dorisa Braitmozere (Doris Breitmoser) no 
Vācijas IBBY sekcijas. Līdzdalība kā stratēģija lasīšanas veicināšanā 
nacionālā līmenī. Vācu bērnu literatūras balva ir prestiža, valsts sponsorēta 
balva, kas radusies 2003.gadā kā patstāvīgas jauniešu un ekspertu žūrijas 
vērtējums. Kopš tā laika jauniešu žūrijas balva ir atsevišķa kategorija. Šī 
žūrija veidojas no sešiem lasītāju klubiem visā Vācijā, kas apvieno skolas, 
bibliotēkas, grāmatu veikalus un kultūrizglītības iestādes. Tās dalībnieki ir 
12 līdz 18 gadus veci jaunieši. Viņi izvērtē grāmatu tirgu, diskutē par 
interesantākajām grāmatām, veido kandidātu sarakstu, neietekmējoties no 
pieaugušo vērtējuma. Uzvarētāji tiek paziņoti Frankfurtes grāmatu gadatirgū 
svinīgā balvas ceremonijā. Šobrīd vērtēšanā ir iesaistīti 22 lasītāju klubi. 
Kopš 2013.gada ir realizēti ap 80 lasīšanas veicināšanas pasākumi, ko 
apmeklējuši 1800 bērni un pusaudži. 

Ieguvumi kongresā 



Bibliotēku apmeklējums
Pigeon Mountain School, Bucklands Beach. Valsts skola bērniem no 5-10 
gadiem. Vairāk nekā 50% no skolēniem (450) nāk no Āzijas. Skola dibināta
1979.gadā, bibliotēkas rekonstrukcija 2005.gadā. Dzīvīga, labi apmeklēta vide 
ar fokusu uz lasīšanas veicināšanu. 



Redoubt North School, Manukau. Valsts skola bērniem no 5-13 gadiem. Šobrīd 
mācās ap 600 skolēni, ievērojama grupa no Maori un Āzijas tautu izcelsmes. 
2013.gadā rekonstruēta bibliotēka, ar milzu ekrāniem, skārienjūtīgiem 
datoriem, iluminators, tunelis, kolekcija pāri 4000 nosaukumi. Tiek izmantotas 
programmas, kas uzliekot planšeti uz grāmatas atdzīvina tās tēlus filmā. 

Bibliotēku apmeklējums



Jaunzēlandes Nacionālā bibliotēka, pakalpojumi skolām, Parnell
Nacionālās bibliotēkas Oklendas centrs ir attīstības vieta nacionāla līmeņa 
bibliotēkas pakalpojumam skolām. Unikālais serviss ir radīts pirms 75 gadiem, 
lai nodrošinātu piekļuvi bērnu grāmatām visās skolās, šis pakalpojums turpina 
rakstpratības atbalstu, mācības un skolu bibliotēku attīstību visā Jaunzēlandē, 
izsniedzot grāmatas, sniedzot profesionālu atbalstu un interneta resursus.
Elizabete Džonsa (Elizabeth Jones) stāstīja par lasīšanas veicināšanā un 
pakalpojumu nodrošināšanā skolām, viņa atklāja ilglaicīgas stratēģijas 
panākumus, kas radusies jau tālajā 1942.gadā, kad Jaunzēlandes Nacionālā 
bibliotēka uzsākusi nacionālā līmenī nodrošināt pakalpojumus un resursus 
skolās. 2015.gadā uzsāktā četru gadu stratēģija “Jaunie pakalpojumi skolām” 
vēlreiz aktualizēja un apstiprināja lasīšanas veicināšanu kā vienu no trīs 
stratēģijas prioritātēm. Nacionālās bibliotēkas pakalpojums ietver nacionāla 
līmeņa rotējošas kolekcijas, nodrošinot piekļuvi kvalitatīvam literatūras 
krājumam, interneta pakalpojumiem un padomdevēju pakalpojumam. 
Stratēģijas pamatā ir stingra pārliecība par lasītprieka nozīmi jaunu cilvēku 
dzīvē, kas savukārt atbalsta to prasmes, mācīšanos un personisko attīstību. 

Bibliotēku apmeklējums



Westlake Girls High School, Takapuna
Valsts vidusskola, māca skolēnus no 13-17 gadiem, vairāk nekā 2200 skolēni 
no Pakeha, Maori un Klusā okeāna salu iedzīvotāju ģimenēm. 2015.gadā 
bibliotēka būtiski pārveidota, tai ir ierīkots aktīvs interneta uzziņu centrs, 
uzmanības centrā plašs literatūras klāsts. 15 000 vienību ir kolekcijā, kas ietver 
plašu adaptēto tekstu kolekciju angļu valodas apguvei. Varējām novērot, kā 
skolotāja vada sarunas par grāmatām. 

Bibliotēku apmeklējums



Devonport Public Library, Devonport
Viena no 55 bibliotēkām, kas atrodas Oklendas pilsētas pārraudzībā, kas ir 
lielākā publisko bibliotēku sistēma Australāzijā. Bibliotēka ir viena no 5 
bibliotēkām pasaulē, kas 2015.gadā tika nominētas kā gada bibliotēkas. Īpaši 
dizainēti aizkari, ko veidojusi māksliniece Džodija Millere (Judy Millar), 
bibliotēkai ir arī amfiteātris, kur notiek autoru lasījumi. Bibliotēkas apdare ir no 
koka, bērnu nodaļa veidota zem koka zariem, kas reizē ir arī viļņi. Žūrijas 
komisija komentējusi, ka bibliotēka rāda “spēcīgu vēsturisko un kultūras sakņu 
klātbūtni, kas attiecas uz Maori cilvēkiem un Viktorijas laika vidi”. 

Bibliotēku apmeklējums



Devonport Public Library, 



Iespējas iepazīstināt



Iespēja atstāt neizdzēšamu 
iespaidu



Sarunāt lektorus un kļūt par 
2.aprīļa vēstījuma pasaulei 

autoriem 2018.gadā 
• Leonards S.Markus (L.S.Marcus) no Ņujorkas - viens no ievērojamākajiem 

autoriem, kurš raksta par bērnu grāmatu ilustratoriem. Viņa grāmatu «Show 
Me a Story!» iegādājos BLC krājumam. 

• Uzņēmu kontaktus ar «Stichting Lezen» 
par priekšā lasīšanas kampaņu Nīderlandē, 
kas būtu labs jauninājums 
Bērnu žūrijai un 
motivētu skolotājus, 
vecākus un bibliotekārus 
aktīvāk iesaistīties 
lasīšanas veicināšanā. 
• Mūsu klātbūtne 
nodrošināja IBBY valdes 
pozitīvu lēmumu uzticēt mums 
(LBJLP) vēstījuma tekstu un plakāta dizainu, kas 2018.gadā tiks izplatīts 76 

pasaules valstīs. 



Iegūt drosmi un pārliecību!



Komandējuma izmaksas
• Dalības maksa – 350 eiro no VKKF;
• Aviobiļetes – 1140 eiro no VKKF;
• Dienas nauda – no LNB;
• Apmešanās – privāti 0 eiro



Paldies!

Priecājoties par sadarbību, 
Silvija Tretjakova

silvija.tretjakova@lnb.lv
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