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Laikā, kad dārzos, pļavās un parkos uzplaukst pirmās 
puķes, sāk lidot putni un tauriņi, Ukrainas pilsētā Ļvo-
vā notika starptautiska zinātniski praktiska konference 
“Bērnu lasīšana un bērnu literatūra Centrālajā un 
Austrumeiropā: teorija un prakse”, kurā piedalījās 
pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Krievi-
jas un, protams, Ukrainas. Pasākumu rīkoja sabiedriska 
organizācija “Izdevēju forums” (Форум видавців, http://
www.bookforum.com.ua). Paralēli konferencei (2010.
gada 29.aprīlis–1.maijs) notika arī vērienīgs bērnu grā-
matu gadatirgus un izstāde.

Latvijas pārstāvji uz bērnu literatūrai un lasīšanai 
veltītu konferenci Ukrainā tika aicināti pirmoreiz — lai 
popularizētu latviešu bērnu oriģinālliteratūru, biblio-
tēku darbu un lasīšanas veicināšanas programmas. 
Šim nolūkam tapa jaunākā latviešu rakstnieku bērnu 
un pusaudžu grāmatu izstāde, kuru varēja aplūkot ik-
viens konferences dalībnieks.

Bērni un pusaudži lasa?

“Bērnu literatūra — tas ir segments, kurā vajadzētu 
strādāt cilvēkiem ar Dievu sirdī un prātā”, atklājot konfe-
renci, pauda Ukrainas poligrā'jas akadēmijas (Українська 
академія друкарства, http://www.uad.lviv.ua) profesore 

Emīlija Ogāra (Емілія Огар). Viņas vārdi daudzkārt atbal-
sojās visu treju konferences dienu gaitā.

Diemžēl ārzemju bērnu literatūra Ukrainā lielākoties 
tiek tulkota nevis no darba oriģinālvalodas, bet gan krie-
vu valodas. Lai atvieglotu izdošanas procesu, izdevējs vai 
nu izdod grāmatas krievu valodā, vai tulko tās no krievu 
valodas, jo kvalitatīviem tulkojumiem no citām valodām, 
kā arī autortiesību maksājumiem nepieciešami lieli 'nan-
šu ieguldījumi. Lielākā daļa ukraiņu izdevēju uzskata, ka 
šāda prakse ir pati par sevi saprotama, kaut arī, protams, 
ir atsevišķi izdevēji, kas grāmatas tulko no to oriģinālva-
lodas. Tā kā demogrā'skā situācija Ukrainā ir pasliktinā-
jusies, iespieddarba izmaksas ietekmē arī tirāža.

Pavisam dīvainu viedokli proponēja Krievijas izdevē-
ji — nav vērts izdot grāmatas pusaudžiem, jo 
viņi jau tāpat tās nelasa. Šim nihilistiskajam ap-
galvojumam bibliotekāri nu nekādi nevar pie-
krist. “Nav pilnīgi nelasošu pusaudžu. Vieni lasa 
periodiku, citi — komiksus. Zēnus vairāk inte-
resē komiksi pēc datorspēļu motīviem, mei-
tenes iecienījušas literatūru par mīlestību vai 
vampīriem”, savā priekšlasījumā “Pusaudžu la-
sīšana”: mērķauditorijas pieprasījums un izde-
vēju atbildes” (“Чтение подростков: запросы 
целевых аудиторий и ответы издателей”) 
uzsvēra krievu literatūrkritiķe, pedagoģe, bēr-
nu un jauniešu lasīšanas veicinātāja no Maska-
vas Ksenija Moldavskaja (Ксения Молдавская). 
Viņa atzina, ka Krievijā diemžēl trūkst problēm-
literatūras un nopietnu zinātniski pētniecisku 
izdevumu par bērnu un pusaudžu literatūru. 
Kā izrādās, liels retums ir arī izdevumi, kurus 
pieņemts saukt par skolas romāniem.

Ukrainas bibliotekāri nevar sūroties par 
profesionālās komunikācijas līdzekļu trūku-

no tiem veltīts bērnu bibliotēku darbam — “Мир 
Детских Библотек”. Rakstu autori un redaktori ir paši 
bibliotekāri.

Jāpiemin arī salīdzinoši nesen uzsāktā intensīvā Uk-
rainas bibliotēku datorizācija un internetizācija. 2009.
gada oktobrī Ukrainas bibliotēku asociācija saņēma 
Bila un Melindas Geitsu fonda Globālās attīstības pro-
grammas grantu 25 miljonu ASV dolāru apmērā. Ukrai-
nas bibliotēku modernizācijas programmas “Bibliotilts” 
(“Бiблiомiст”) ietvaros 4 gadu laikā tiks datorizētas un 
internetizētas aptuveni 1600 Ukrainas publiskās bib-
liotēkas.

Leļļu teātris Ļvovas 
Centrālajā bērnu 
bibliotēkā

Ļvovas Reģionālās bērnu bibliotēkas direktore 
Valentīna Kosonogova. Fonā — “Lasīšanas auguma” 
mērītājs
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Lasīt — tas ir stilīgi!

Uzmanību piesaista ukraiņu kolēģu īstenoto lasīša-
nas veicināšanas projektu skaits. Kā mantra tiek skaitīta 
nevis frāze “bērni nelasa, lasīt nav stilīgi”, bet gluži otrā-
di: “Ļvova lasa bērniem!”, “Ukraina lasa bērniem!”. 
Tā ir valsts mēroga akcija, kuras moto: “Lasīšana — iz-
glītībai, izglītība — rezultātam”. Līdzīgs projekts tiek 
realizēts arī kaimiņvalstī — “Polija lasa bērniem!”.

Ļvovas Centrālajā bērnu bibliotēkā 
(Централізована бібліотечна система для дітей 
міста Львова, Центральна дитяча бібліотека, 
http://biblioteka.lviv.ua) strādā 40 darbinieki, no tiem 13 
apkalpošanā. Pavisam bibliotēkā un tās 16 'liālbiblio-
tēkās strādā 127 darbinieki. Dienā bibliotēku apmeklē 
vidēji 200–250 bērni. Vaicājām, kādi ir datorlietošanas 
noteikumi bērniem un pusaudžiem. Izrādās, ka fak-
tiski tādi paši kā Latvijā — arī ukraiņu jaunā paaudze 
datorus drīkst izmantot vienu stundu pēc iepriekšēja 
pieraksta. Jāsaka gan, ka bibliotēkā atļautas tikai attīs-

tošās datorspēles, un bibliotēku darbinieki stingri seko 
tam līdzi.

Svētdienās ģimenes programmā “Mazuļi biblio-
tēkā” bērni pāris stundas var paviesoties pie “biblio-
tēkas aukles”. Sākumā bija prakse, ka bērni paliek pie 

nolemts organizēt arī kopīgas nodarbības bērniem un 

viņu vecākiem. Bibliotēkā notiek arī atsevišķas Vecāku 
dienas, kad bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar jaunāko 
bērnu literatūru. Šajās Vecāku dienās ikviens no vecā-
kiem var saņemt ieteikumus bērnu lasāmvielas izvēlē.

Lasīšanas veicināšanas programmā “Vasaras la-
sīšana un jaunrade” bibliotekārs strādā ar tādiem 
bērniem, kuri paši vēlas radoši izpausties, piemēram, 
rakstīt dzejoļus un stāstus. Bērnu jaunrade apkopota 
grāmatā “Lāsītes ceļojums”.

Mākslas studijā “Burvju akvarelis” aicināti darbo-
ties gan īpaši apdāvināti zīmētāji, gan tie, kam zīmēša-
nā veicas mazāk. Viens no studijas dalībnieku lielāka-
jiem piedzīvojumiem bija piedalīšanās Ļvovas simbola 
— lauvas — izkrāsošanā.

Bibliotēkas nodaļa “Vecāko bērnu bibliotēka 
(14–15 gadi)” ir īsts ideju ģenerators. Šajā projektā 
pusaudžiem tiek dota iespēja apgūt pat menedžera 
prasmes. Bērni iepazīst grāmatnīcu piedāvājumu, no-
skaidro, kādu grāmatu bibliotēkā trūkst, regulāri ielū-
kojas bibliotēkā izveidotajā atsauksmju kladē, tādējādi 

ar pašu bērnu palīdzību tiek apzināta un 
iegādāta bērnus un pusaudžus interesē-
jošā literatūra. Jāpiebilst, ka pēdējos ga-
dos ar valsts atbalstu tiek izdots daudz 
jaunu bērnu grāmatu.

Lai stāvot rindā pie datora nebū-
tu garlaicīgi, turpat izvietots izstāžu 
stends. Latvijas delegācijas ciemošanās 
laikā tajā bija eksponēta grāmatu un 
citu mediju kopa “Ļvovas brīvdienas”, 
kurā varēja aplūkot septiņus pilsētas 
brīnumus. Tika uzsvērts, ka viens no 
šiem brīnumiem ir arī Ļvovas Centrālā 
bērnu bibliotēka.

Bieži vien laikā nenodotas grāmatas 
ir šķērslis turpmākam bibliotēkas ap-
meklējumam. Tādēļ Ļvovas bibliotekāri 
nolēma atraktīvā, mūsdienu bērnus un 
pusaudžus uzrunājošā veidā, piemēram, 
iesaistot televīzijas 'lmēšanas grupu, or-
ganizēt parādnieku šovu “Parādnieku 
diena”, kurā uz bibliotēku tika atnestas 
atpakaļ 360 grāmatas. Savās īstajās mājās 
atgriezās bibliotēkas grāmatas, un daudzi 
bērni atkal tapa par lasītājiem.

Savdabīgs projekts ir “Nakts biblio-
tēkā”. Tā norises laiks ir no plkst. 21.00 
līdz 6.00. Vispirms, protams, tika panāk-
ta vienošanās ar vecākiem, ka viņu bērni 
(7.–9.klašu skolēni) drīkst tajā piedalīties. 
“Nakts” tēma bija fantāzijas literatūra. No-

gaismā, netrūka arī telts, zīlēšanas ka'jas biezumos, 
viktorīnas. Bērni pauda savas bēdas un rūpes uz lapi-
ņām, kuras rītausmā pagalmā tika sadedzinātas. Pasā-
kuma dalībniekiem būs ar ko palepoties:  “Es esmu bijis 
bibliotēkā. Naktī.”

Vasaras mēnešos notiek projekts “Mācies veidot 
bibliotēkas reklāmu!”. Projekts vienlaikus ir arī kon-

Latviešu un ukraiņu kolēģi pie Ļvovas Centrālās bērnu bibliotēkas
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kurss — bērniem jāsagatavo gan bibliotēkas reklāmas 
teksts, gan dizains, labākie darbi tiek apbalvoti. Biblio-
tēkā tiek svinētas arī bērnu dzimšanas dienas.

Izveidot lasītveicinošu vidi

Ļvovas Reģionālajā bērnu bibliotēkā (Львівська 
обласна бібліотека для дітей, http://lodb.org.ua) iz-
veidots Dāvanu muzejs, kur īpašos zelta krāsas plauk-
tos izkārtotas bibliotēkas viesu — pārsvarā rakstnieku 
— grāmatas ar autogrā'em, kā arī pašu bibliotekāru 
veltes. Tur tagad rodamas arī Latvijas Bērnu žūrijas pie-
derības zīmes.

Bibliotēka izmantojusi visus tai pieejamos resursus, 
lai izveidotu lasītveicinošu vidi. Daudzas aktivitātes ir 
veiksmīgas, pateicoties tieši īstenotajiem projektiem. 
Piemēram, 2002.gadā Ļvovas Reģionālā bērnu biblio-
tēka uzvarēja ASV vēstniecības projektu konkursā “In-
ternets — publisko bibliotēku lasītāju centrs”.

Bibliotēka ir sabiedriskās organizācijas “Izdevēju fo-
rums” sadarbības partneris daudzu pasākumu organi-
zēšanā un koordinēšanā. Kā kopprojekti īstenotas ne-
skaitāmas tikšanās ar rakstniekiem, konkursi un citas 
lasīšanas veicināšanas aktivitātes.

Viens no vērienīgākajiem bibliotēkas projektiem 
ir “Mazais grāmatu forums”, kas ik gadu tiek bagā-
tināts ar jaunām, atraktīvām idejām. Tā ietvaros notiek 
konkurss “Gada labākais lasītājs”, festivāls “Grāmat-
mānija”.

Bibliotēkā darbojas literārais teātris “Maska”. Pie-
cos gados kopš teātra dibināšanas iestudēts ne ma-
zums lugu. Uzvedumu režisori un aktieri ir bērni. Tas 
veicinājis bibliotēku, grāmatu, teātra mākslas popula-
ritāti, piesaistījis jaunus lasītājus. Apgūt teātra mākslu 
meistarklasēs bērniem palīdz Ļvovas teātru aktieri. No-
tikušas tikšanās arī ar citu teātrī nepieciešamu profesi-
ju pārstāvjiem. Daudzi teātra pasākumi veltīti ukraiņu 
rakstniekiem, īpaši viņu jubilejas reizēs.

Projektā “Ļvova lasa bērniem!” darbdienas vaka-
ros Ļvovas reģionālā televīzija piedāvā grāmatu lasīša-
nas un popularizēšanas pārraides. Pēdējo divu gadu 

laikā ierakstīti 50 raidījumi, tajos piedalās arī biblio-
tēkas darbinieki. Vairāki bibliotekāri paši ir grāmatu 
autori, piemēram, Darja Ivaņicka (Дарія İваницка). 
Viņa, konstatējusi, ka trūkst enciklopēdiska rakstura 
izdevumu par Ļvovu un tās vēsturi, piedāvāja vairā-
kiem rakstniekiem tādu uzrakstīt. Saņēmusi neskaitā-
mus atteikumus, bibliotekāre pati ķērās pie darba, kā 
rezultātā tapa grāmata “Bērniem par Ļvovu” (“Дітям 
про Львів”). Grāmatas elektroniskā versija aplūkoja-
ma un lasāma tīmekļa vietnē http://lodb.org.ua/kids/
ua/dityam-pro-lviv.

Ļvovas Centrālās 
bērnu bibliotēkas 
Multimediju centrs
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Bibliotēka piedāvā 
iesaistīties skaļlasīšanas 
klubā “Burvju lampa”, 
kur, iededzot īpašu vai arī 
pavisam parastu lampu, 
pieaugušie lasa bērniem 
priekšā.

Interaktīvi izglītojo-
šais projekts “21.gad-
simta mobilā paaudze” 
pievērš uzmanību drošai 
mobilo telefonu un da-
toru izmantošanai. Pro-
jekta gaitā organizētas 
bērnu tikšanās ar ārstiem, 
psihologiem un mobilo 
telefonu operatoriem. Bibliotekāri veido arī stilizētu in-
formatīvu raidījumu “Mobīlandes jaunumi”, rīko mobi-
lās kultūras stundas, vada lomu spēles “Man iezvanījās 
telefons”.

2006.gadā darbību uzsāka projekts “Bērnu inter-
neta klubs “Smaidiņš””. Par tā dalībniekiem kļuva 
Ļvovas poļu skolu audzēkņi. Kluba ideja — izmantojot 
internetu, veicināt bērnos lasītkāri, prasmi kritiski vēr-
tēt izlasīto, gramatiski pareizi paust savas domas un 
diskutēt. Jaunākās tehnoloģijas intensīvi izmantotas 
arī projektā “Virtuālā lasītava”.

Viens no bibliotēkas prioritārajiem virzieniem ir 
darbs ar bērniem, kuriem nepieciešama īpaša uzmanī-
ba. Jau piecus gadus Ļvovas Reģionālā bērnu biblio-
tēka īsteno biblioterapijas projektu bērniem ar redzes 
traucējumiem “Pieskāriens”. Bibliotēka īsteno arī vēl 
vienu biblioterapijas projektu “Kаритас”, kurā bib-
liotekāri palīdz bērniem ar Dauna sindromu un citiem 
garīgās attīstības traucējumiem.

Nozīmīga loma bibliotēkas darbā ir projektiem, kas 
veltīti īpaši apdāvinātiem bērniem. Šo projektu vidū 
izceļama literārā studija “Avots”. Studiju vada Ļvovas 

Марія Людкевич) un tā 
darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Izdotas divas apjo-
mīgas jauno dzejnieku darbu antoloģijas.

Bibliotēkas autoritāte rosinājusi augsti kvali'cētu 
speciālistu brīvprātīgu palīdzību: psiholoģe Irina Ka-
riveca (Ірина Карівець) uzsākusi bērnu un pusaudžu 
psiholoģiskā atbalsta projektu “Ātrā psiholoģiskā pa-
līdzība”, bet māksliniece Olga Baklana (Ольга Баклан) 
bibliotēkā nodibinājusi grāmatu ilustratoru autorstu-
diju “Zīmētā grāmata”. 

“Tāpat kā fotogrā'ja neizkonkurēja glezniecību, 
kino — teātri, arī dators neizkonkurēs grāmatas”, uz-
skata Ukrainas kolēģi.

(Foto no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu lite-

ratūras centra 
arhīva)

Ļvovas Reģionālās 
bērnu bibliotēkas 
bibliotekāre Darja 
Ivaņicka — grāmatas 
“Bērniem par Ļvovu” 
autore

Ļvovas Centrālās bērnu bibliotēkas 
laipnās bibliotekāres


