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2011.gada 13.maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Bērnu literatūras centrā Rīgā notika gadskārtējā 
bērnu literatūras un bibliotēku darba konference, šogad 
ar visai neparastu nosaukumu “Grāmata ir... t@vā bibliotē-
kā... tavā �lmā”. Konferenci ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
�nansiālu atbalstu organizēja Bērnu literatūras centrs un 
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP).

Latviešu bērnu oriģinālliteratūra

Kā katru gadu, konferences pirmā daļa tika veltīta 
Latvijā izdotās bērnu literatūras apskatam. Aktuālās 
tendences, veiksmes un neveiksmes 2010.gada latviešu 

bērnu oriģinālliteratūrā un tulkotajā literatūrā analizēja 

LNB Bērnu literatūras centrā bija apskatāma 2010.gadā 
izdoto bērnu un jauniešu grāmatu izstāde “Grāmatas at-
ceras”.

2010.gadā iznākuši 471 latviešu oriģinālliteratūras 
darbi bērniem un jauniešiem — par diviem izdevumiem 
vairāk nekā pagājušajā gadā. Tātad straujais kritums, ko 

-
nāšana grāmatām, ir apstājies. Tikmēr Latvijas bērnu 

-

pildot Eiropas Savienības (ES) prasības2, uzsācis reidus 

Marlēna Krasovska

“Grāmata ir... t@vā bibliotēkā... 
tavā filmā”:
par bērnu literatūras un bibliotēku darba 

konferenci 2011.gada 13.maijā Rīgā
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grāmatu tirgotavās, lai “arestētu” bērnu grāmatas, ku-
rām to pārdevēji nevar uzrādīt īpašus rotaļlietu (!) dro-
šības serti"kātus. Sāktas vairākas administratīvās lietas. 
Bīstamo izstrādājumu kategorijā iekļuvušas pat vienkār-
šas krāsojamās grāmatas un izdevumi ar kartona lapām. 
Grāmatizdevēji ir satraukti — simtiem tūkstoši bērnu 
grāmatu jānodod makulatūrā un jāiznīcina. Turklāt jau-
nās prasības dubultos vai pat trīskāršos bērnu grāmatu 
cenu, jo ekspertīzes ES akreditētās laboratorijās pieprasī-

-
tām, jo īpaši grāmatām ar spēļu elementiem, ir jāatbilst 
drošības noteikumiem, taču arī grāmatizdevējiem var 
piekrist — noteiktās prasības ir pārspīlētas un nereti pat 

domām, bīstama var būt izkrāsojamo attēlu melnā kon-
tūrlīnija, kas, iespējams, satur veselībai kaitīgu krāsu. Un 
kā uz bērnu grāmatām attiecināt obligāto nosacījumu, 
ka rotaļlietas nedrīkst būt izgatavotas no materiāla, kas 
deg? Ne mazāk izbrīna arī neparasti augstais vecuma 
slieksnis — noteikumi attiecas uz jebkuru izstrādājumu, 
kas paredzēts, lai ar to rotaļātos bērni, kas jaunāki par 
14 gadiem. Taču tajā pat laikā teju ikvienam septiņga-
dīgam bērnam jau pieder savs mobilais telefons! Bērnu 
bibliotekārus nodarbina cits jautājums — kā argumen-
tēt to, ka bibliotēkas krājums turpmāk tiks komplektēts 
no rotaļlietām?

Ieskatu 2010.gada latviešu bērnu oriģinālliteratūrā 
-

ģijas un mākslas fakultātes 
Ilze Stikāne. Viņa priecājās, ka līdz šim stingrās pozīcijas 
latviešu oriģinālliteratūrā bērniem un jauniešiem atgu-
vusi dzeja — iznākuši 16 jauni dzejas izdevumi. Sešus no 
tiem sarūpējusi Māra Cielēna. Tiesa gan četras ir krāso-
jamās grāmatiņas, kurās dzejolīši pavisam īsi. Bet neba 
nu dzejoļa garums nosaka tā kvalitāti. Ikvienam no tiem 
ir sava rozīnīte, ritma odziņa, spilgts tēls vai kas cits — 
tādējādi vismazākais pantiņš, pat divrindīte ir spilgta 
un neaizmirstama — atzina I.Stikāne. M.Cielēnas dzeja 
dod ieguldījumu gan pasaules, gan pasaulē jaukākās 
valodas — latviešu valodas — apguvē. Dzejā attēlotie 
notikumi un tēli rosina fantāziju. Īpaši I.Stikāne uzteica 
divus M.Cielēnas darbus: krāšņi ilustrēto rakstnieces un 

un sadarbībā ar mākslinieci Ilzi Ramani tapušo dzejoļu 
krājumu “Žirafes šalle”.

Brīnišķīga ir arī 2010.gada Jāņa Baltvilka balvas lau-

Ziemassvētku dzejoļu grāmata “Mēs te ap eglīti”, kas iz-
ceļas arī ar savdabīgu kompozīciju — izdevumu veido 
divas daļas: viena — ‘brāļiem un māsām’, bet otra — ‘tē-

iepazīstama arī cittautu dzeja.
-

saule sēd uz velosipēda” ļauj atkalsastapties ar pazīsta-
mo tēlu — Runci Franci — un uzzināt par viņa jaunajiem 
piedzīvojumiem.

Rakstnieces Ineses Zanderes dzeju I.Stikāne ikvie-
nam ieteica lasīt vairākkārt — arvien atklājot ko jaunu. 

ļauj ieskatīties burvīgajā princešu pasaulē. Tā ir jautra 
un dzīvīga mazu meiteņu pasaule. Ikkatrs dzejolis atklāj 
kādu mazo princešu rakstura šķautni. I.Zanderes prince-
šu pasaulē nekad nav garlaicīgi. Ko gan princeses neda-
ra — viņas smejas, zogas, valstās zālē, mērcē kājas upē, 
dzenas pakaļ sienāzītim, vēro jūru, pēta kukaiņus, fanta-
zē, sapņo, iztēlojas, min noslēpumus... Dzeja pārsteidz ar 
aliterācijām, metaforām, tēlainību.

Izziņa dzejā — jauna 2010.gada bērnu dzejas iezī-
me. 2010.gadā dzejā bērniem veiksmīgi debitējis (līdz 
šim bija publicēti tikai daži atsevišķi dzejoļi periodikā) 
Juris Kronbergs ar dzejas krājumu “Mākoņu grāmata”. 
Tajā dzejnieks aicina iztēloties, ko domā, jūt un ko de-
besīs dara mākoņi. Krājumā sniegta plaša uzziņa par 
mākoņiem. Aivara Neibarta tēlainā dzejas bilžu grāmata 
“Ola uz sola” ar mākslinieka Jāņa Blanka skaistajām ilus-
trācijām aicina spēlēties, lai iepazītu valodu — dažādos 
vārdos atrast paslēptas olas. Kritika tika izteikta par Ievas 
Samauskas kā uzziņu izdevumu par princesēm veidoto 

-
norēta elementāra loģika.

2010.gadā iznākuši 20 prozas darbi, 16 no tiem — 
pirmizdevumi. Arī prozā ienācis izziņas akcents, piemē-
ram, noderīgu izziņas informāciju par vēsturiskajiem 
objektiem Rīgas centrā var gūt Jura Zvirgzdiņa grāmatā 
“Rīgā, kādu nakti...”. Iznākusi pat vesela izziņas literatūras 
sērija, kurā darbojas varonis Matīss: Māra Oltes “Matīsa 
piedzīvojumi mežā”, Valda Klišāna “Matīss meklē Latviju” 
un “Matīss spēlē hokeju”, Lolitas Grāvītes “Matīss iepa-
zīst teātri”. Vērtīgs ir alfabēta apguves līdzeklis — Indras 
Sproģes “Joka pēc alfabēts”, kas aizrauj arī tos, kuri alfa-
bētu sen jau iemācījušies.

-
ti tēli, piemēram, kaķis-personība Nebakadnukaķis Kris-

astēm un zvēriem neparastiem: Nebakadnukaķa stāsti”.
Arī prozā 2010.gadā izdots daudz fantāziju un valo-

“Zvēri man!”, Māras Cielēnas “Ērmiņu ceļojums”, Lindas 
Dreimanes “Vilcenes stāsts”, Lauras Dreižes latviešu vam-
pīrromāns “Nepabeigtais skūpsts” un piedzīvojumu ro-

Ar reālās dzīves attēlošanu latviešu bērnu un jauniešu 
rakstniekiem tik labi neveicas. Vairumu šīs tematikas dar-
bu I.Stikānei nācies ierindot pavisam pieticīgajās katego-
rijās: “normāls”, “viduvējs” un... “lasāms”. Tajos bieži pieļauts 
latviešu reālo dzīvi tēlojošās prozas darbiem raksturīgais 
trūkums — sarežģīti kon3ikti atrisinās nepamatoti viegli.

Iznākušas arī divas vērtīgas grāmatas par bērnu li-
teratūru: Māra Runguļa “Turēt laiku aiz astes” un Bār-
balas Simsones “Iztēles ģeogrā"ja: mītiskā paradigma 
20.gadsimta fantāzijas prozā.”

I.Stikāne ar smaidu atzina, ka 2010.gada latviešu 
bērnu oriģinālliteratūra ir gluži tāda pati kā tajā mītošās 
princeses: gan interesantas, aktīvas, enerģiskas, gan ste-
reotipiskas — tomēr kopumā tā attīstījusies veiksmīgi.

Daugavpils Universitātes docente, "loloģijas doktore 
Rudīte Rinkēviča norādīja, ka, lasot latviešu autoru pie-
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dāvāto fantāzijas literatūru, diemžēl neviļus jādomā par 
ietekmēm, aizguvumiem un literārajām klišejām, kas 
dominē teju visos darbos: “Ja 2009.gadā vampīri čumēja 
un mudžēja tulkotajā literatūrā, tad tagad tie ir pārvieto-
jušies arī uz latviešu literatūru.” Tas norāda, cik grūti ir būt 
oriģināliem. Tādēļ jo lielāks prieks par mūsdienu latviešu 
bērnu literatūras zīmoliem: Tobiasu, Runci Franci, kā arī 
jauno varoni izziņas literatūrā — Matīsu. “Mums ir savi 
literārie tēli, savi grāmatu varoņi, kas ir niša, ar ko varam 
reprezentēt savu literatūru pasaulē,” sacīja R.Rinkēviča.

Latviski tulkotā bērnu un jauniešu 
literatūra

2010.gadā klajā nācis 71 latviešu valodā tulkots cit-
tautu daiļliteratūras izdevums bērniem un jauniešiem. 
Teju puse adresēta pirmsskolas un jaunākā skolas ve-
cuma bērniem. 2010.gadā izdotās tulkotās literatūras 
plauktu pārskatīja Liepājas Universitātes Literatūras ka-
tedras lektore, "loloģijas maģistre Sandra Okuņeva.

Viena no jaunajām iezīmēm ir tā sauktās crossover 
literatūras izplatība. Tā ir literatūra, kurai žanru vai adre-
sāta vecuma robežas ir tik plūstošas, ka tās ir neiespēja-

un jauniešu literatūras izdevumu S.Okuņeva nosauca 
austrāliešu mākslinieka un rakstnieka Šona Tana (Shaun 
Tan, www.shauntan.com) grāmatu “Aizpilsētas stāsti”, 
kas ir spilgts crossover literatūras piemērs. “Tā ir bilžu 
grāmata visiem, kas noteikti cietīs no tā, ja tiks ielikta bēr-
nu literatūras plauktā, kur to nepamanīs puse potenciālo 
lasītāju: bezbērnu estēti, sociālu problēmu interesenti un 
fantastikas fani. Bet varbūt pieaugušajiem nepienākas ne 
tik skaidri izteikta morāle, ne — vēl jo vairāk — tik krāsai-
nas ilustrācijas?”3 grāmatu spilgti raksturo kāda anonī-
ma lasītāja tīmeklī. “Aizpilsētas stāsti” ir daudzslāņaini, 
aiz katra no tiem — noslēpums. 2011.gadā Š.Tans iegu-
vis Zviedrijas valdības dibināto starptautisko Astrīdas 
Lindgrēnes balvu (The Astrid Lindgren Memorial Award, 
ALMA), saņemot piecus miljonus Zviedrijas kronu.

Kā ļoti labu bērnu literatūras tulkojumu piemērus 
S.Okuņeva izcēla Ievas Strelēvicas tulkotos Frančeskas 
Saimonas (Francesca Simon) darbus “Negantais Niks” un 
“Negantais Niks un slepenais klubs”. Angļu valodā šis 
literārais varonis pazīstams kā ‘Horrid Henry’ — 
tātad tiešā tulkojumā ‘Briesmīgais Henrijs’, tomēr 
latviskajā vārda variantā daudz precīzāk atklāts 
šī tēla patiesais raksturs, jo Niks nebūt nav bries-
mīgs, bet gan aktīvs, zinātkārs un darbīgs bērns. 
Asprātīgi ir arī pārējo grāmatas tēlu vārdu latvis-
kojumi: 
Grieta, īgnā Īrisa. Darbā skartas vairākas nozīmī-
gas tēmas: ģimenes attiecības, bērnu audzināša-
na, pieaugušo stereotipiskā uztvere, bērnu kon-
kurences attiecības u.c.

Interesanti, ka beidzot līdz latviešu lasītājam 
nonākusi Sergeja Kozlova (Сергей Козлов) un Ju-
rija Noršteina (Юрий Норштейн) grāmata “Ezītis 
miglā”. Latvijā to teju ikviens pazīst populārās 
multiplikācijas "lmas versijā, kas ir šīs grāmatas 

ekranizējums. Neizprotami, kādēļ līdz šim šis brīnišķī-
gais, bagātīgi ilustrētais izdevums literatūras piedāvāju-
mā Latvijā nebija ietverts.

2010.gadā netrūkst arī tulkotās izziņas literatūras, 
Piret Pungas), Indras Čekste-

res, Kristīnes Detkovas pasaku grāmata par mitrājiem 
“Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos”, Nikas Androsas 
(Ника Андрос) “Ja Bēthovens dzīvotu Amerikā jeb Mū-
zikas profesores sarunas ar amerikāņu zēnu”, Ķēstuta 
Kasparaviča (Kęstutis Kasparavičius) “  glezna”, 
Elizabetes Celleres (Elisabeth Zöller) “Kima var būt stipra” 
u.c.

Rakstnieks Māris Rungulis subjektīvajā replikā “Dā-
vana Ziemassvētkos: grāmata un adresāts” arīdzan ak-
tualizēja crossover literatūras tēmu, pastāstot par savu 
pieredzi, pirmo reizi satiekoties ar šo literatūras paveidu: 
“Stādījos sev priekšā to mazo, gudro radu meiteni, kas šo 
grāmatu saņems eglītes vakarā un varbūt būs pavisam ap-
mulsusi, jo vismaz pusi “Aizpilsētas stāstu” teksta un bilžu 
vislabāk spēs saprast un novērtēt viņas mamma un paps. 
Ja nu šī meitene ar grāmatu tiksies vienatnē, bez mammas 
un papa, tad varbūt viņa zaudēs interesi un neiegūs tieši 
to, kas mani visvairāk motivēja kļūt par šīs grāmatas pir-
cēju?” Tā kā izdevums šķērso lasītāju uztveres robežas, 
grūtības radījis arī noteikt, kurā lasīšanas veicināšanas 
programmas “Bērnu žūrija” kolekcijas vecuma grupā 
šis izdevums iedalāms. Rakstnieks atzina, ka vislabāk 
crossover literatūru izprast, domājot nevis par literatūru, 
mūziku vai kādu citu mākslas veidu, bet gan priekšsta-
tot automašīnu — universālu pilnpiedziņas visurgājēju, 
kuru nekavē bezceļa apstākļi un dažādi šķēršļi (un tātad 
— ļoti piemērotu Latvijai). M.Rungulis atzina, ka ar šādu 
pārrobežu literatūru sastapsimies arvien biežāk, tādēļ 
aktuāla ir diskusija par adresāta problēmu literatūrā, jo 
precīzs adresāts ir viena no svarīgākajām bērnu un jau-
niešu literatūras prioritātēm.

2010.gada bērnu grāmatu vizuālā 
kvalitāte

mākslas fakultātes doktore Austra Avotiņa uzsvēra, ka 
vērtēt bērnu grāmatu vizuālo kvalitāti nebūt nav viegli, 
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Spraigā diskusijā par bērnu grāmatu mākslu iesaistījušās: LU 
profesore Ilze Stikāne (no kreisās), mākslas zinātniece Austra 
Avotiņa un LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tret-
jakova
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jo vizuālajā mākslā nepastāv precīzi formulēti vērtēša-
nas kritēriji, kvalitātes atskaites punkti, kā tas ir literatūrā. 
Grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele” grāmatas tiek 
vērtētas pēc četriem kritērijiem: grāmatu dizaina kon-
cepcija un tās atbilstība izdevuma saturam, makets, pa-

nevienu no šiem procesiem neveic mākslinieks, kurš 
darbu ir ilustrējis! Ilustrators un literārā teksta autors grā-
matas vizuālā tēla veidošanā nepiedalās. Grāmatas tiek 
vērtētas kā kleitas, par kurām arī neviens nejautā: kurš 
vērpis šķiedru, kurš audis audumu... Diemžēl bieži māks-
linieks kļūst par poligrā"jas un nepārdomātības upuri. 
Savukārt pasaulē grāmatu mākslas konkursos tiek vērtē-
tas oriģinālās ilustrācijas, kurām kā 
galvenie kritēriji tiek izvirzīti ilustrā-
ciju tehniskā izpildījuma meistarība 
un oriģinalitāte (ideja, stils, izvēlētā 
tehnika un izpildījums)4. Tādējādi 
patiesi tiek vērtēts ilustratora darbs. 
Kādēļ Latvijā tā nenotiek? Atšķirība 
starp oriģinālo ilustrāciju un to, kas 
no tās palicis pāri pēc poligrā"jas 
procesa, ir milzīga. Turklāt unikāla 
Latvijas speci"ka bērnu grāmatu 
mākslā ir mākslinieku oriģinālglez-
nojumi (Indras Sproģes, Jāņa Blan-
ka, Irēnas Lūses u.c.).

Arī šogad A.Avotiņa piešķīra 
2009./2010.gadā iznākušajām grā-
matām sajūtu balvas piecu maņu 
nominācijās. Taustes balva tika pie-

-
trācijām Jura Zvirgzdiņa grāmatai 
“Lāča Bruņa medības”5, dzirdes bal-
va — Inesei Liepiņai par ilustrācijām 

6, 

ilustrācijām Māras Cielēnas dzejoļu 
grāmatai “Divas pastaigas”, garšas 
balva — Gundegai Muzikantei par 
ilustrācijām Ievas Samauskas grā-

7, smaržas 
balva — Jānim Blankam par ilustrā-
cijām Aivara Neibarta grāmatai “Ola 

grāmatu balvām: Avotiņa, Austra. 
-

vijā jeb Sajūtu balvas 2010. Iespied-
gra�ka, Nr.2, 2010, 34.−37.lpp.

Animācijas filmu veidošanas 
meistardarbnīca

Konferences 2.daļā mājīgās LNB Bērnu literatūras 
centra telpas pārvērtās animācijas "lmu studijā. Bērnu 
radošās nometnes “Jūras vārna” skolotāju Ivara Šmita 
un Kristīnas Ratnieces vadībā ikviens konferences da-
lībnieks varēja iepazīties ar kino tapšanas procesu, kā arī 
iemēģināt roku animācijas kino veidošanā.

K.Ratniece uzsvēra, ka animācija var papildināt bērnu 
literatūru un otrādi — lasot vai klausoties stāstu, bērns 
grāmatas varoņus var režisēt "lmā, savukārt multiplikā-
cijas "lmu veidošana palīdz bērniem iztēloties stāstu. 
Bērni var veidot arī pašizdomātas multiplikācijas "lmas, 
kas attīsta fantāziju un palīdz tapt jauniem stāstiem bēr-
nu iztēlē. Bērnus sajūsmina arī iespēja pārvērst stāstus 
kustības brīnumā. Turklāt — animācija parasti rada sa-
jūsmu ne tikai bērnos, bet arī bērnu vecākos, kas ir prie-
cīgi pārsteigti par savu lolojumu veikumu.

Vienkāršotā veidā animācija var tapt arī mājas aps-
tākļos (vai bibliotēkā), nepieciešama vien fotokamera 
un dators ar standartprogrammu Windows Movie Maker. 

Bērnu radošās 
nometnes “Jūras 
vārna” skolotāja 
Ivara Šmita vadī-
bā top konferen-
ces dalībnieku ko-
pīgi veidota ani-
mācijas filma
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apaļotus galus un košas krāsas ieguvuši seni, kamīnam 
nolemti bibliotēkas plaukti un galdi. Arī pārējo ideju īs-
tenošana balstījusies galvenokārt uz izdomu. Krāsainās 
telpas dekorācijas pēc pašu bibliotekāru skicēm un iece-
rēm veidojušas I.Melne un māksliniece Ieva Ādamsone.

14.janvārī Bulduru bibliotēkas galvenajām bibliote-
kārēm I.Melnei un Indrai Asarei par projektu  “Meklējam 
lasīšanas patikšanu” un aktivitāšu telpas izveidi pirms-
skolas vecuma bērniem “Lapotava vismazākajiem” Jūr-
malas teātrī svinīgi tika pasniegta gadskārtējās Jūrmalas 

bibliotēkas aktivitāšu organizēšanā”.

Lasīšanas veicināšanas projekti Vācijā 

Gētes institūta (GI) Rīgā bibliotēkas vadītāja Sibille 
Dezelāra (Sybille Deselaers) iepazīstināja ar lasīšanas vei-
cināšanas projektiem Vācijā.

Ja Latvijā lasīšanas veicināšana pamatā ir bibliotēku 
atbildības joma, tad Vācijā ar to nodarbojas vesela virkne 
institūciju un organizāciju (piemēram, Vācijas Izdevēju 
un grāmattirgotāju asociācija, Vācijas Dzelzceļš, nedēļas 
laikraksts Die Zeit), ieskaitot dažādas sabiedriskās orga-
nizācijas — biedrības un fondus. Ne vienmēr šīs orga-
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Šī programma sniedz iespēju gan samontēt kadrus, gan 
pievienot titrus, skaņu vai fona mūziku.

-
piem (plašāk par šo tēmu lasāms 43.–45.lpp.) tapa konfe-
rences dalībnieku kopīgi veidota animācijas "lmiņa. Lai 
arī process ir visai darbietilpīgs (piemēram, lai uzņemtu 
20 sekunžu "lmiņu ar 12 kadriem sekundē, ir nepiecie-
šamas 240 bildītes), tas ir tik aizraujošs, ka laiks paskrien 
nemanot.

Meklējam lasīšanas patikšanu 
Lapotavā!

-
niem “Lapotava” Bulduru bibliotēkā stāstīja Bulduru bib-
liotēkas galvenā bibliotekāre Ineta Melne.

“Lapotava” ar Jūrmalas domes "nansiālu atbalstu 
tapusi projekta “Meklējam lasīšanas patikšanu” ietvaros, 
lai grāmatu pasaulei piesaistītu jau pirmsskolas vecuma 
bērnus. Lapošana — tā ir grāmatu šķirstīšana, kas ir lasī-
šanas pirmsākums.

Lapotava aizņem trešdaļu Bērnu nodaļas lasītavas — 
tajā košu, mīkstu un pūkainu lietu ielenkumā izvietots 

mazos lapotājus sagaida koši 
pasaku tēli. Lapotava ir paredzē-
ta bērniem no 1,5 līdz 6 gadiem, 
taču lapot te nav liegts arī rāpojo-
šiem mazulīšiem, kas, jauko, košo 
Lapotavas mantu un sirsnīgo bib-
liotekāru apburti, par mammu 
mēdz aizmirst pat 40 minūtes. 
Lapotavā drīkst arī nogurt no la-
pošanas un parotaļāties, paspēlēt 
spēles vai vienkārši atpūsties. Īpa-
ši lielu prieku bērniem Lapotavā 
sagādā maskas, bet reizi pa reizei 
Lapotava pārvēršas arī īstā ska-
tuvē ar priekškaru. Iecienīts ir arī 
Lapotavas fotosalons — pārvieto-
jams jautrs kartona rūķis, kurš ro-
kās tur grāmatu ar uzrakstu “Bul-
duru bibliotēka”. Tas ir arī lielisks 
veids, kā popularizēt bibliotēku 
— Lapotavā tapušās fotogrā"jas 
lasītāji iecienījuši publicēt savos 
pro"los sociālajos tīklos.

Lapotava pazīstama arī kā 
bērnu mākslas telpa — ikviens Jūrmalas bērns tajā var 
izstādīt savus darbus. Mazajiem māksliniekiem viņu 
darbu eksponēšanas iespēja bibliotēkā ir ļoti nozīmīga, 
izstādītos darbus skatīt nāk arī radi un ģimenes draugi. 
Māksla Lapotavā ir it visur — uz sienām, durvīm, grāma-
tu kastēm un kolonnām, bet, ja vietas tomēr nepietiek, 
bērnu māksla pārceļas uz Bulduru bibliotēkas lielajiem 
skatlogiem.

Lapotavas idejas realizācija nav prasījusi lielus lī-
dzekļus. Ierobežoto resursu laikā bibliotekāri ir gluži kā 
dzejnieki — rada no nekā -

Lapotava
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nizācijas iesaistās lasīšanas veicināšanā tieši, tās var arī 
sniegt "nansiālu atbalstu vai koordinēt kādu konkrētu 
lasīšanas veicināšanas projektu.

Tikpat lielā mērā kā bibliotēkas lasīšanas veicināšanā 
Vācijā iesaistījušies bērnudārzi un skolas, izveidojusies 
arī cieša šo institūciju sadarbība lasīšanas veicināšanā. 

PISA šoka” 2001.gadā (šokējoši zemajiem 
Vācijas skolēnu rezultātiem Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (Organization for Economic 
Co-operation and Development, OECD) Starptautiskās 
skolēnu novērtēšanas programmas (The Programme for 
International Student Assessment, PISA) pētījumos, kas 
izsauca plašu rezonansi sabiedrībā) Vācijā tika izvērsts 
valsts atbalsts lasīšanas veicināšanas programmām, šim 
mērķim tika piešķirti arī ievērojami "nanšu līdzekļi no 
valsts budžeta. Radās izpratne, ka bibliotēkas ir izglītības 
sistēmas svarīga sastāvdaļa un ka atbalsts bibliotēkām ir 
būtisks ieguldījums izglītībā.

2010.gada PISA pētījuma dati rāda, ka rezultāti ir 
uzlabojušies, tomēr Vācijas bērnu lasīšanas sasniegumi 
joprojām vērtējami kā slikti. To apstiprina Lasīšanas fon-
da (Stiftung Lesen, http://www.stiftunglesen.de) regulāri 

-
bas ministrijas (Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung) "nansētā Lasīšanas fonda pētījumā “Lesen in 
Deutschland 2008” (“Lasīšana Vācijā 2008.gadā”) atklā-
jās, ka katrs ceturtais Vācijas iedzīvotājs nelasa vispār un 
ka 37% bērnu nekad nav lasīts priekšā. Tik augsts nelasī-
tāju procents modernā mediju sabiedrībā ir satraucošs, 
tādēļ programmas un projekti, kuru mērķis ir stiprināt 
lasīšanas pozīcijas, joprojām ir sabiedrības uzmanības 

-
nas veicināšanas pieredze arī no citām valstīm.

S.Dezelāra iepazīstināja ar vairākiem lasīšanas veici-
nāšanas projektiem Vācijā, piemēram, Štutgartes priek-
šālasīšanas projektu “Es ceļu lasīšanas tiltu”, kas imigran-
tu izcelsmes bērniem palīdz apgūt dzimto valodu, agrī-
nās lasīšanas veicināšanas programmu “Dzimuši lasīša-
nai”, Menhengladbahas pilsētas bibliotēkas un futbola 
kluba Borussia Mönchengladbach sadarbību, ļoti popu-
lārajām tīmeklī balstītajām lasīšanas veicināšanas pro-
grammām skolēniem u.c. Tuvāk ar šiem projektiem un 
programmām var iepazīties GI izveidotajā latviešu–vācu 
tīmekļa vietnē lasīšanas veicināšanai “Bērnu un jauniešu 
bibliotēkas” (www.goethe.de/lasit un http://blog.goethe.
de/lesen).

Gotfrīda Vilhelma Leibnica bibliotēkā, kas ir arī Lejas-
saksijas Zemes bibliotēka, Lasīšanas fonds ir izveidojis 
Lasīšanas veicināšanas akadēmiju (Akademie für Leseför-
derung der Stiftung Lesen an der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek), kas piedā-
vā tālākizglītību lasīšanas veicināšanas jomā bērnudārzu 
audzinātājiem, skolotājiem un bibliotekāriem.

Atbalstu lasīšanas veicināšanai Vācijā sniedz Vācijas 
bibliotēku apvienības (Der Deutsche Bibliotheksver-
band) Bērnu un jauniešu bibliotēku komisija. Viena no 
šīs komisijas iniciatīvām ir rokasgrāmata darbam ar 
bērniem un jauniešiem (Keller-Loibl, Kerstin. Hand-
buch Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit. Im Auftr. der 

Expertengruppe Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit 
des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. hrsg. Bad Hon-
nef : Bock+Herchen, 2009. 326 S.), kas pieejama arī GI 
bibliotēkā (vācu valodā). Rokasgrāmatā minētie labākās 
prakses piemēri tiek tukoti latviešu valodā un publicēti 
jau minētajā GI tīmekļa vietnē lasīšanas veicināšanai 
“Bērnu un jauniešu bibliotēkas”. Šī komisija arī veido 
vietni pieredzes apmaiņai bērnu un jauniešu bibliotēku 
bibliotekāriem — blogu “Jauniešu bibliotēka 21”, kā arī 
uztur vēstkopu “Žirafe”, kurā publicēti detalizēti pasāku-
mu apraksti, kas izmantojami kā vadlīnijas to īstenošanai 
citās bibliotēkās. Bērnu un jauniešu bibliotēku komisija 
ne vien konsultē, bet arī veic bērnu interešu izpēti u.tml.

Līdzīgs metodiskais centrs Vācijā ir arī skolām — Vā-
cijas bibliotēku apvienības komisija “Bibliotēka un skola”. 
Šī komisija veicina bibliotēku un skolu sadarbību, nosaka 
skolu bibliotēku darba standartus, pārstāv skolu biblio-
tekārus sabiedrībā. Komisija “Bibliotēka un skola” uztur 
portālu Schulmediothek, kur rodama plaša metodiskā 
informācija par visiem bibliotekārā darba procesiem, 
sākot no grāmatu apstrādes un beidzot ar bibliotekāro 
stundu vadīšanu.

goģijas pētniecībā (Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung) veidotā tīmekļa vietne http://
www.lesen-in-deutschland.de.

centri federālo zemju un reģionu publiskajām 
bibliotēkām (Staatliche Fachstellen für Ö}entliche Biblio-
theken der Bundesländern und Regionen). Vācijā ir 25 šādi 
centri.

Tīmekļa vietnē lasīšanas veicināšanai “Bērnu un jau-
niešu bibliotēkas” GI vēlas iepazīstināt ar lasīšanas veici-
nāšanas projektiem Vācijā un Latvijā, kā arī rosināt pie-
redzes apmaiņu un diskusijas par aktuāliem tematiem 
bērnu un jauniešu bibliotēku jomā. Visi teksti tīmekļa 
vietnē tiek dublēti abās valodās. S.Dezelāra aicināja Lat-
vijas bibliotekārus piedalīties vietnes veidošanā.

Ligitas Ieviņas, Marlēnas Krasovskas 
un Bulduru bibliotēkas foto

1  Konferences referātos minētie skaitļi ir precizēti pēc Latvijas izdevējdar-
bības statistikas materiālu krājumā “Latvijas prese 2010” (Rīga: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bibliogrā"jas institūts, 2011) publicētajiem da-
tiem. Kā jau vairākkārt norādīts, Latvijā ne visas izdevniecības respektē 
valsts statistikas standartus izdevējdarbības jomā, kā rezultātā mēdz 
rasties neprecizitātes izdevējdarbības uzskaitē. Jāņem vērā arī tas, ka 
bilžu, krāsojamās, attīstības, uzdevumu u.tml. grāmatas krājumā “Latvi-
jas prese 2010” klasi"cētas atsevišķi kā attēlizdevumi. (Aut. piez.)

2  
2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/  LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:01:LV:HTML). 2011.gada 
20.jūlijā Latvijā stājās spēkā uz šīs direktīvas pamata izstrādātie 2011.
gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.132 “Rotaļlietu dro-
šuma noteikumi” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=226980).

3 Aizpilsētas stāsti. Skaisti. Emuārs “Lasītājas piezīmes” WordPress.com 
vietnē: http://lasitajaspiezimes.wordpress.com/2010/12/23/aizpilsetas-
stasti-sonstans.

4 Boloņas bērnu grāmatu gadatirgus (Bologna Children’s Book Fair) kritēriji.
5 Grāmata ir iznākusi 2009.gadā.
6 Tas pats.
7 Tas pats.


