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Atklāj Latvijas Nacionālās digitālās 
bibliotēkas kolekciju “Periodika”

2.jūlijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Le-
tonikas nodaļā tika atklāta jauna Nacionālās digitālās 
bibliotēkas (LNDB) kolekcija “Periodika”. (Plašāk lasiet 
16.lpp.)

Vidzemes bibliotekāri tiekas 
gadskārtējā konferencē

16. un 17.jūlijā Limbažu rajona Vidrižu pagastā, Bī-
riņu pilī, notika Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidze-
mes nodaļas 11.saiets-konference “Bibliotekārs un lasī-
tājs virtuālajā vidē”. (Plašāk lasiet 34.lpp.)

Pasniegta Jāņa Baltvilka balva bērnu 
literatūrā

24.jūlijā, dzejnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas die-
nā, ceturto reizi tika pasniegta J.Baltvilka balva bēr-
nu literatūrā un grāmatu mākslā. To piešķir Latvi-
jas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) 
— Starptautiskās bērnu un jaunatnes grāmatu pa-
domes (The International Board on Books for Young 
People, IBBY, http://www.ibby.org) Latvijas nodaļa —, 
kuras biedri ir bērnu un jaunatnes literatūras speciā-
listi. Balvas pasniegšanas sarīkojumu atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds, bet naudas balvas piešķir a/s 
“Rietumu Banka” Labdarības fonds. Pasākumus at-
balsta arī Rīgas dome, Jaunais Rīgas teātris un Teāt-
ra bāra restorāns, informatīvo atbalstu sniedz “Die-

“Mans Mazais”.
2008.gada laureāti ir rakstnieks Pauls Bankovs-

kis (par grāmatu “Mazgalvīši spēlē mājās”) un māks-
linieks Reinis Pētersons (par ilustrācijām Džeimsa Stī-
vensa grāmatai “Zelta pods”). Abas grāmatas iznāku-
šas izdevniecībā “Liels un mazs” a/s “Hansabanka” at-
balstītajā bērnu un pusaudžu literatūras sērijā “Mazais 

darināto simbolisko balvu laureātiem pasniedza Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra va-
dītāja Silvija Tretjakova un Latvijas Mākslas akadēmi-
jas Grafikas katedras vadītājs, profesors Guntars Sie-

Latvijas 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2008.gada 
jūlijs–septembris)

tiņš. Katrs laureāts saņēma arī a/s “Rietumu Banka” 
piešķirto 2500 latu (pirms nodokļu nomaksas) nau-
das balvu.

J.Baltvilka balva šogad kļuvusi par starptautisku 
notikumu, jo tā pirmoreiz piešķirta arī vienam Baltijas 
jūras reģiona valstu rakstniekam, kura darbs tulkots 
latviešu valodā, un tulkotājam. Par pirmo starptautis-
kās balvas laureāti kļuvusi igauņu rakstniece Aidi Val-
lika. Viņa apbalvota par pusaudžiem adresēto romā-
nu “Ko darīt, Anna?”, ko apgāds “Zvaigzne ABC” izde-
vis sērijā “Mans pirmais romāns”. J.Baltvilka balvu sa-
ņēma arī grāmatas tulkotāja Maima Grīnberga. Gan šis 
darbs, gan iepriekšējā latviski izdotā Aidi Vallikas grā-
mata “Kā tev klājas, Anna?” bija iekļautas “Bērnu žūri-
jas” kolekcijā (8.−9.klašu grupai) un guvušas lielu jau-

-
jā, kur fragmenti no grāmatas iekļauti pat skolas prog-
rammā.

Šogad jau otro gadu noritēja LBJLP izsludinātais 
konkurss “Baltā Vilka grāmatas: latviešu oriģināllite-
ratūra bērniem”. Literatūras pētniece, Rīgas Pedago-

-
te Aija Kalve iepazīstināja ar oriģinālliteratūras konkur-
sa rezultātiem. Konkursam izvēlētais žanrs šogad bija 
piedzīvojumu stāsts pusaudžiem. Konkursam tika ie-

-
šķirt godalgotas vietas, bet ar veicināšanas balvām iz-
celt trīs literāri augstvērtīgus darbus, kas atbilda vairā-
kiem, bet diemžēl ne visiem konkursa kritērijiem. Vei-
cināšanas balvas (Ls 300) J.Baltvilka dzimšanas dienas 
sarīkojumā tika pasniegtas Dagnijai Dreikai par darbu 

-
fabēts mazajiem” un Lindai Šmitei par darbu “Ogrēns 
— upes zēns”.

Sarīkojumu vadīja aktieri Gatis Gāga un Tamāra So-
boļeva, kuri iejutās grāmatu daudzveidības pētīšanas 
ekspedīcijas vadītāju profesora Tālredža Mērodziņa un 
profesores Tuvītes Pamanes-Sīkumas lomās. 2006.ga-
dā aizsākto pirmatskaņojumu ciklu “Meža dziesmas” — 
veltījumu J.Baltvilkam, Meža cilvēkam, šoreiz bagātinā-
ja komponists Georgs Pelēcis. Skanēja viņa jaunā dzies-
ma “Kurzemes zvanu spēle”, kā arī vairāki iepriekš kom-
ponēti J.Baltvilka dzejoļi, ko izpildīja soliste Margita Zā-

Valta Pūces dziesmas. LBJLP plāno pēc dažiem gadiem 
vainagot dziesmu projektu ar koncertu un skaistu no-
šu grāmatu.

24.jūlijā Jaunā Rīgas teātra Mazajā zālē aizsākās arī 
jauna tradīcija — J.Baltvilka lasījumi: bērnu literatūra 
2008.gada vasarā. Tie piepulcināmi Dzejas dienu un 
Prozas lasījumu tradīcijai. Lasījumos ar saviem jaunāka-
jiem darbiem piedalījās Aidi Vallika, Maima Grīnberga 
un Juris Zvirgzdiņš, Arno Jundze, Uldis Auseklis, Sand-
ra Vensko, Andris Akmentiņš, Māris Bērziņš, Māris Run-

26.jūlijā jau trešo reizi notika arī J.Baltvilka balvas 
“satelītpasākums” — dabas un literatūras draudzības 
ceļojums bērniem un vecākiem “Ar grāmatu dabā”. 
Tajā piedalījās rakstnieki un mākslinieki — J.Baltvilka 
balvas laureāti, kā arī dabas pētnieki — ornitologi, bo-
tāniķi, hidrobiologi. Šoreiz ceļš veda uz randu pļavām 
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Vidzemes jūrmalā un Salacu. Arī šogad dabā līdzi devās 
Vides filmu studija, lai par visu redzēto stāstītu “Vides 
faktu” skatītājiem 27.septembra raidījumā LTV-1.

Savukārt 27.jūlijā Latvijas Televīzijas 1.kanālā tika 
demonstrēts 52 minūšu raidījums, kas atspoguļoja jau-
no lasītāju “Plašā apvāršņa konkursa” finālu. Konkursu 
jau otro gadu organizēja LBJLP. Plašāk par konkursu la-
siet: Šteinberga, Mārīte. Ka-
rogs, Nr.9, 2008, 187.−189.lpp.

(Informāciju sagatavoja programmas “Baltā Vilka 
grāmatas” kopvede Zane Jauja; Ligitas Ieviņas foto)

Starptautiskā Baltijas valstu lasīšanas 
konference un projekts “Skolu 
bibliotēkas — kultūru dialoga 
veicinātājas”

No 2007.gada 1.septembra līdz 2008.gada 30.sep-
-

pas Savienības Pārejas programmas “Sabiedrības integ-
-

vienības un “Sorosa fonda Latvija” kopīgi finansēto pro-
jektu “Skolu bibliotēkas — kultūru dialoga veicinātājas”. 

Igauņu 
rakstniece 
Aidi Vallika

Rakstnieks 
Māris 
Rungulis 
gozējas 
atzinības 
saulītē

Tribīnē 
kāpj Māris 
Putniņš

Tulkotāja 
Maima 
Grīnberga

 Balvu saņem Pauls Bankovskis
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Projekts noslēdzās ar Starptautisko Baltijas valstu un Lat-
vijas Lasīšanas asociācijas konferenci “Kultūru dialogs un 
lasītprasmes veicināšana Baltijas jūras valstu reģionā”, 
kas no 31.jūlija līdz 1.augustam noritēja Rīgā.

Kultūru dialogs ir visaptverošs process, tas vēršas 
pret neiecietību, aizspriedumiem un citām diskriminā-
cijas formām sabiedrībā, akceptē un apliecina plurā-
lismu (tai skaitā etnisko, rasu, valodu, reliģisko, ekono-
misko un dzimumu daudzveidību). Kultūru dialoga jeb 
starpkultūru kompetence ir tikpat nepieciešama dzī-
vei mūsdienu pasaulē kā lasīšana, rakstīšana, rēķināša-
na un prasme strādāt ar datoru. Mūsdienās nav iespē-
jams izvairīties no rasisma, vecāku cilvēku un dzimumu 
diskriminācijas, antisemītisma, šķiru iedalījuma un et-
nocentrisma, tādēļ viens no skolas uzdevumiem ir ra-
dīt tādu vidi, kur būtu iespējamas sarunas un dialogs 
par dažādiem mūsu dzīves aspektiem.

Projekta veidotāji ir pārliecināti: arī skolas bibliote-
kāra lomai jāmainās. Bibliotekāram jākļūst par pedago-
ga partneri gan mācību procesā, gan ārpus tā. Bibliote-
kāri saistīti gan ar mācību procesu skolā, gan kultūras 
dzīves aktualitātēm, gan lasīšanas veicināšanu. Kā vadīt 
šo procesu? Kā veidot klausītāju izpratni par dažādo? 
Kā mācīt ieklausīties cita viedoklī un izprast to? Kā pie-
ņemt citādo kā vērtību? Projekta gaitā kopīgi tika mek-
lētas atbildes uz šiem jautājumiem.

Projektā piedalījās 36 skolu bibliotekāri no 34 Lat-
vijas skolām. Projekta mērķis bija sekmēt sabiedrības 
integrācijas procesus un kultūru dialogu vietējā, reģio-
nālajā un valsts līmenī, dodot iespēju sadarboties un 
savstarpēji bagātināties dažādu skolu bibliotēkām, ko-
pīgi apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi. Pro-
jekta rezultātā tika izveidoti skolu bibliotēku sadarbī-
bas tīkli, kas turpmāk būs vietējie atbalsta centri kultū-
ru dialoga veicināšanai un varēs izplatīt tālāk projektā 
gūto pieredzi.

Projekts izgaismoja arī problēmas, kas saistītas ar kva-
litatīvu darba organizēšanu skolu bibliotēkās, t.sk. nepie-
tiekamu sadarbību ar publiskajām bibliotēkām, informā-
cijas trūkumu par jaunāko bērnu un jauniešu literatūrā, 
nepietiekamas komunikācijas prasmes.

Projekta laikā tika izstrādāta bibliotekāru tālākiz-
glītības programma “Daudzveidīgas pieejas bibliote-
kāru darbā lasīšanas un kultūrdialoga veicināšanai”. 
Programmas daļā “Kultūru dialogs” iekļautais saturs 
sniedz iespēju pilnveidot izpratni gan par kultūru dia-
loga aktualitāti un to veicinošiem faktoriem, gan par 
skolu bibliotekāru lomu, bibliotēkas vidi un resursiem 
kultūru dialoga sekmēšanai. Programmas daļas “Kul-
tūru daudzveidība: kopīgais un atšķirīgais” satura ap-
guve veicina projekta dalībnieku prasmi saskatīt un iz-
prast kultūru daudzveidības dažādās izpausmes, sek-
mē izpratni par kultūru daudzveidību kā vērtību, at-
tīsta prasmi saskatīt neiecietības cēloņus un atbilstoši 
reaģēt uz dažādām stereotipu un aizspriedumu radī-
tām situācijām. Programmas daļā “Daudzveidīgas lasī-
šanas stratēģijas — interaktīva skolu bibliotēku darba 
sekmētājas” ietvertais saturs dod iespēju iepazīt, ap-
gūt un izvērtēt mūsdienīgas stratēģijas lasīšanas vei-
cināšanai un kultūru dialoga sekmēšanai, saskatīt da-
žādas sadarbības iespējas skolu bibliotēkas darbības 
pilnveidošanai.

Projekta īstenošanas gaitā izveidotais plašais piere-
dzes materiālu krājums (pieejams projekta dalībskolu 

-
lībniekiem, gan citiem interesentiem. 

Lasīšanas asociācija, atbalstīja Starptautiskā Lasīšanas 
asociācija, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas 

Paper Baltic States”.
Tikai 20–30% piecpadsmitgadīgu Latvijas skolēnu ir 

attīstības organizācijas (Organization for Economic 
Co-operation and Development, OECD) Starptautiskās sko-
lēnu novērtēšanas programmas (SSNP) 2006. gada rezultā-
ti. Tas ir procentuāli krietni mazāk nekā citās SSNP pētījumā 
iekļautajās valstīs, un Latvija starptautiskajā ranga tabulā at-
rodas pēdējā vietā, vērtējot skolēnu attieksmi pret lasīšanu. 

valstu skolēniem pakāpeniski samazinās interese par grā-
matām un lasīšanu, kas drīzumā varētu kļūt par diezgan ak-
tuālu problēmu. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psi-
holoģijas fakultātes dekāns Andris Kangro konferencē uz-
svēra, ka Latvijā novērojamas izglītības līmeņa atšķirības — 
Latvijas lauku skolās skolēnu sasniegumi lasītprasmes ap-
guvē ir ievērojami sliktāki nekā Rīgā un citās Latvijas pilsē-
tās. Krietni zemāki sasniegumi lasītprasmes apguvē novē-
roti arī skolās ar deviņu klašu izglītību un divplūsmu skolās, 
kurām A.Kangro ieteica pievērst īpašu uzmanību. Nākama-
jā SSNP, kas norisināsies 2009.gadā, galvenā uzmanība tiks 
pievērsta tieši lasīšanai.

-
tautiskās attīstības komitejas prezidente Anna Sofi-
ja Selina pastāstīja, ka šogad lasīšanas veicināšanā sa-
darbojas 100 asociācijas no dažādām valstīm. “Vīzija 
mums ir vienota un globāla, bet darbs ir lokāls,” norā-
dīja A.S.Selina.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Baltijas val-
-

das pieredzi lasītprasmes attīstīšanā, lasīšanas veicināšanā 
un kultūru dialoga veidošanā. Konferences dalībniekiem 
bija vienreizēja iespēja klausīties pieredzējušus pētniekus 
un izglītības ekspertus no 25 valstīm, arī Latvijas.

Pēc plenārsēdes 31.jūlijā notika 4 paralēlās sesijas, ku-
rās dalībniekiem bija iespēja klausīties Latvijas un ārzemju 
ekspertus, uzdot jautājumus, diskutēt. Viena no paralēla-
jām sesijām bija veltīta programmas “Lasīšana un rakstīša-
na kritiskās domāšanas attīstīšanai” 10 gadiem Latvijā.

1.augustā ārzemju viesiem un konferences dalīb-
niekiem bija iespēja piedalīties vienā no trīs praktiska-
jiem semināriem, kuri notika LNB Bērnu literatūras cen-

“Grāmatas lasa arvien mazāk” Limbažu Bērnu bibliotē-
kas blogā (http://limbazuberni.blogspot.com/2008/08/
grmatas-lasa-arvien-mazk.html).

vietnē www.iac.edu.lv sadaļā “Par mums” → “Projekti” 
→ “Skolu bibliotēkas — kultūru dialoga veicinātājas” 
(http://www.iac.edu.lv/bibliotekas/konf_mat.htm).

(Informāciju sagatavoja projekta “Skolu bibliotēkas — 
kultūru dialoga veicinātājas” komanda; 

LETA, 31.07.2008.)
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LATABA 5.vasaras skola

No 20. līdz 22.augustam Kuldīgas rajona Rendas 
pagastā, Usmas ezera krastā, konferenču un atpūtas cen-
trā “Lejastiezumi” notika Latvijas Akadēmisko bibliotēku 
asociācijas (LATABA) 5.vasaras skola “Bibliotekāra perso-
nības loma uz klientu orientētā bibliotēkā”. Vasaras skolā 
piedalījās 60 dalībnieki no 26 Latvijas bibliotēkām.

Vasaras skolas dalībniekiem bija iespēja iegūt gan 
teorētiskas zināšanas par saskarsmes kultūru darbā ar 
klientiem, konfliktu risināšanas veidiem, profesionā-
lās izdegšanas cēloņiem un risinājumiem, gan praktiski 
piedalīties grupu darbā un pieredzes apmaiņā ar kolē-
ģiem no citām bibliotēkām. Tika raksturots bibliotēkas 
lietotājs, analizētas dažādas saskarsmes situācijas bib-
liotēkā, tās ietekmējošie faktori. Pasniedzēja Solveiga 
Blumberga pievērsa uzmanību tam, cik liela nozīme ir 
pozitīvas attieksmes veidošanai, lai katrs no mums bū-
tu personība — laimīga, aktīva, zinoša, radoša — un 
veidotu pozitīvu savas bibliotēkas tēlu.

Vasaras skolas diena, kas bija veltīta tēmai “100 un 
viens paņēmiens, kā motivēt sevi aktīvai dzīvei”, izvēr-
tās interesanta un atraktīva. Dalībniekiem visu die-
nu bija iespēja zīmēt, gleznot, veidot, vingrot un citā-
di sevi radoši izpaust. Visu 3 dienu laikā tapa arī vasa-
ras skolas dalībnieku kopdarbs — glezna, kurā bija at-
tēlots Usmas ezers.

uzmanību fiziskajām aktivitātēm mūsu ikdienā, stājai 
un gaitai, ieteica padomus fiziskās veselības nostipri-
nāšanā. Nodarbībās dalībnieki varēja iemācīties prak-
tiskus ārstnieciskos vingrinājumus veselības un pašsa-
jūtas uzlabošanai, stresa noņemšanai.

Piedaloties mākslas terapijas nodarbībā, ko vadī-
ja pasniedzēja Anna Silava, bibliotekāri tika rosināti la-
bāk iepazīt sevi un citus, izprast savu iekšējo pasauli, 
resursus un potenciālu, paaugstināt pašvērtējumu, kā 
arī piedzīvot pozitīvas emocijas. Dalībniekiem tika do-
ti dažādi uzdevumi, piemēram, no folijas izveidot savu 
zvaigzni, no māla — savu simbolu, no aplikāciju papīra 
— savu dzīves ritējumu.

Dzīvojot sabiedrībā — ģimenē, darbā, draugu lokā 
— mēs visi nonākam mijiedarbībā, saskarsmē. Cenzda-
mies iekļauties sabiedrībā un justies tajā labi, cilvēks ir 
radījis savu tēlu. Cik daudz šis tēls līdzinās tam, ko redz 
citi? Kādi ir mūsu resursi, lai mēs sasniegtu sev vēlamo? 
Par šiem un citiem jautājumiem vasaras skolas laikā va-
rēja padomāt katrs no tās dalībniekiem.

Vasaras skolas fotogalerija apskatāma portālā “Fotki.lv” 
(http://fotki.lv/lailat/567315).

(Ilze Gulbe, Izglītība un Kultūra, Nr.34, 2008, 11.sept., 6.lpp.)

Literatūras un grāmatniecības 
padomes jaunā sastāva pirmā sēde

21.augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
notika Literatūras un grāmatniecības padomes jau-
nā sastāva pirmā sēde. LNB iepazīstināja padomi un 
kultūras ministri Helēnu Demakovu ar Latvijas Nacio-
nālās digitālās bibliotēkas (LNDB) darbu, atskatoties 
uz paveikto un plānojot projektus turpmākajiem ga-
diem.

Ministre jo īpaši uzsvēra, cik svarīga ir LNDB darbī-
ba Latvijas valstij, padziļinot sabiedrības zināšanas par 
Latviju visplašākajā kontekstā — par tās kultūru, vēs-
turi, ģeogrāfiju un tautsaimniecību. Tai ir svarīga loma 
valsts konkurētspējas nodrošināšanā un latviešu valo-
das izdzīvošanā, ko mūsdienās lielā mērā nosaka tie-
ši elektroniskā vide. Ministre uzteica digitālās bibliotē-
kas darbu un tās jaunākos projektus — “Periodika” un 
“Dziesmu svētku vēsture”, kā arī metodoloģisko darbu, 
veidojot “Ciparotāja rokasgrāmatu”, un aicināja arī citas 
atmiņas institūcijas iesaistīties LNDB veidošanā.

Literatūras un grāmatniecības padome, kuras sastā-
vu veido deleģēti pārstāvji no sabiedriskajām un pro-
fesionālajām organizācijām, kā arī pārstāvis no Kultūras 
ministrijas (KM), ir sabiedriska padomdevēja un konsul-
tējoša institūcija KM, veidojot literatūras un grāmatnie-
cības politikas izstrādi valstī un sniedzot priekšlikumus 
ar literatūru un grāmatniecību saistītos jautājumos. Li-
teratūras un grāmatniecības padomē darbojas arī LNB 
Bibliotēku attīstības institūta direktore Anna Mauliņa 
un Krājuma attīstības un mārketinga nodaļas vadītāja 

(Informāciju sagatavoja LNB sabiedrisko attiecību 
vadītāja Ilze Egle)

Liepāja augustā — lasošo bērnu 
galvaspilsēta

Augusta sākumā Ziemupē (Liepājas rajons) notika Lat-
vijas lasošo bērnu radošā nometne “Plašā apvāršņa pilsē-
ta”, kurā piedalījās 24 Latvijas Bērnu un jaunatnes literatū-
ras padomes (LBJLP) rīkotā gadskārtējā jauno lasītāju kon-
kursa uzvarētāji. Šogad konkursā piedalījās pavisam 2100 
bērni no visiem Latvijas novadiem, gandrīz divas reizes 
vairāk nekā pērn. Konkursa mērķis ir pievērst uzmanību 
tiem bērniem, kas lasa, parādīt viņus sabiedrībai, veidot 
pozitīvu attieksmi pret lasīšanu un mazināt izplatīto aiz-
spriedumu, ka bērni mūsdienās nelasa grāmatas.

Nometnē konkursa laureāti tikās ar pazīstamiem 
rakstniekiem, mūziķiem, literatūras, folkloras, vēstures 
un dabas pētniekiem, piedalījās radošās darbnīcās, de-
vās ekskursijās, iepazina Liepājas kultūras dzīvi un bau-
dīja veselīgu atpūtu pie jūras. Nometnes koncepcija 
balstās uz diviem vaļiem: viens — iepazīstināt bērnus 
ar kultūras personībām, kas iedvesmo, aizrauj viņus ar 
savām zināšanām, degsmi un autoritāti, paplašina vi-
ņu pasaules redzējumu, un otrs — draudzīgā, brīvā do-
mubiedru vidē veicināt bērnu radošo spēju izpausmes, 
pašapliecināšanos un lasītāja pašcieņas stiprināšanos.

Šogad nometnes programmas vienojošā tēma — 
Plašā apvāršņa pilsēta — bija Liepāja. Bērni no visas 
Latvijas iepazina Liepāju kā daudzpusīgu kultūras cen-
tru, ielūkojās tās vēsturiskajā mantojumā un literārajā 
dzīvē. Šī iepazīšanās centrējās ap radošiem cilvēkiem, 
kas stāstīja bērniem par savu Liepāju.

Arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke atklāja Veclie-
pājas ēku pievilcību, literatūras pētniece Sandra Oku-
ņeva iepazīstināja ar izglītības iespējām Liepājas Uni-

-
ļotājus Karostā.

Pastaigā pa savās grāmatās attēlotajām Liepājas vie-
tām bērnus aicināja rakstnieks Māris Rungulis. Tiesa, vi-
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ņa aprakstītā pumpja pie Ūdens ielas Jaunliepājā vairs 
nav, tāpēc, klausoties fragmentu no rakstnieka jaunākā 
darba, čīkstošo pumpi attēloja paši klausītāji.

Kopā ar rakstnieci un dramaturģi Sandru Vensko 

dziesmas no leļļu lugas “Jūras kaķis” un iepazinās ar 
skaņu ierakstu studijas darbu Liepājas Latviešu bied-
rības namā. Savukārt ar Liepājas teātri un aizskatuves 
noslēpumiem bērnus iepazīstināja aktieris Zigurds Ak-
mentiņš. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas gla-
bātās senās grāmatas un grāmatu iesiešanas darbnīcu 
nometnes dalībnieki apskatīja kopā ar bibliotēkas spe-
ciālisti Ainu Krauči.

Liepājas muzejā īpaša uzmanība tika veltīta kuršu 
senatnes tēmai un lasītāji tikās ar grāmatas “Kuršu vi-
kingi” autoriem Andreju Miglu un Valdi Rūmnieku. Kur-
šiem, kurzemnieku izloksnēm un folkloras ekspedīci-

sekoja neliela “folkloras ekspedīcija” nometnes iekšie-
nē — bērni pierakstīja viens otra stāstītās savas puses 
teikas, skaitāmpantus, mīklas utt.

Mūsdienu folkloru aizraujoši analizēja pētnieks un 
stāstnieku konkursu rīkotājs Guntis Pakalns. Viņš kopā 
ar M.Runguli vadīja arī spoku stāstu vakaru pie uguns-
kura, un tieši spokainuma kulminācijas brīdī bērniem 
bija pienācis īstais laiks doties nakts pārgājienā. Lasītā-
ji izrādījās arī ļoti aizrautīgi sportotāji, kas katru rītu ga-
tavi skrējienam un peldei jūrā, dancotāji, dziedātāji un 
rotaļās gājēji kopā ar folkmūziķiem Kristīni Kārkli, Jumi 
Reiznieku un Margitu Zālīti. Viņu līdzpaņemtie instru-

“Latviešu zvēri” un Jura Zvirgzdiņa Āfrikas zvēru stāsta 
“Mufa” skaņas partitūrai.

Savukārt Papē bērni apskatīja savvaļas zirgus un 
taurus, bet sarunā ar Pasaules dabas fonda Latvijas no-
daļas direktoru Uģi Rotbergu, atbildot uz asprātīgiem 
konkursa jautājumiem, apguva zaļa dzīvesveida pa-
matprincipus.

Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” tika 
prezentēts radošajās darbnīcās padarītais: mūslaiku 
teika par Liepāju, teātra grupas un papīra teātra gru-
pas iestudētās pašu sacerētās ludziņas, iespaidīgs zē-
nu konceptuālās “jaunsirreālistu” dzejas grupas darbu 
lasījums. Tika rādīti lietus aizskaloto Smilšu grāmatu — 
bērnu veidoto pludmales instalāciju — attēli un skanē-
ja radio žurnālistes Liegas Piešiņas vadībā veidotā no-
metnes radio pārraide, kurā atspoguļojās daudzas inte-
resantas kopā aizvadīto dienu epizodes.

Literāro tēlu karnevālu, kurā bērni attēloja izlasīto 
grāmatu varoņus, vainagoja svarīgs notikums: 2008.ga-
da Grāmatu prezidenta vēlēšanas. Šogad skaisto Grā-
matu prezidenta apmetni un tiesības pārstāvēt arī pā-
rējo konkursa uzvarētāju viedokli sarunās par grāma-
tām saņēma pavisam mazs, bet daudz lasījis zēns, kuru 
īpaši interesē dažādas enciklopēdijas — Bernards Ku-
diņš, kas šoruden uzsāks mācības Rēzeknes katoļu pa-
matskolas 4.klasē.

LBJLP jau uzsākusi gatavošanos nākamās sezonas 
jauno lasītāju “Plašā apvāršņa” konkursam, kurā prog-
nozējama vēl lielāka bibliotēku un skolu aktivitāte.

Nometnes “Plašā apvāršņa pilsēta” fotogalerija ap-
skatāma reģionālā portāla “ReKurZeme” sadaļā “Por-

tāls” → “Liepāja” → “Jaunie lasītāji tiekas Liepājas pu-
sē” (08.08.2008.) (http://www.klaiks.lv/news/media.
html?xml_id=4022&m_type=photos).

(Informāciju sagatavoja jauno lasītāju “Plašā 
apvāršņa konkursa” un nometnes “Plašā apvāršņa 

pilsēta” kopvede Alma Ziemele)

Datorspēle “Uzcel Gaismas pili!” — arī 
krievu un angļu valodā

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda gran-
ta finansējumam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas At-
balsta biedrība, kura ir spēles idejas autors un pasūtī-
tājs, no 2008.gada janvāra līdz augusta beigām īsteno-
ja projektu “Datorspēles “Uzcel Gaismas pili!” pieeja-
mības nodrošināšanu krievu un angļu valodā”. Projek-
ta mērķis bija nodrošināt datorspēles pieejamību bēr-
niem un jauniešiem krievu un angļu valodā, piedāvāt 
viņiem iepazīties ar Gaismaspili, latviešu folkloru, litera-
tūru, rakstniekiem un dažādiem latviešu literatūras tē-
liem bērniem un jauniešiem saprotamā un pieņema-
mā veidā, apgūt pamatskolas obligāto latviešu literatū-
ru, izmantojot datorspēli kā palīglīdzekli, un attīstīt lat-
viešu valodas prasmi, kā arī iedrošināt izmantot vietējo 
bibliotēku pakalpojumus.

Biedrības tīmekļa vietnē www.gaisma.lv un portālā 
www.netgames.lv tagad pieejama arī datorspēles krie-
viskā un angliskā versija. Spēli adaptēt krievu valodā 
palīdzējuši Artūrs Punte, Roalds Dobrovenskis un Diāna 
Palijčuka, savukārt spēli ierunājuši aktieri Gaļina Baže-
nova un Mihails Karasikovs. Spēli adaptēt angļu valodā 

-
ši Baņuta Rubess un Niks Gothams.

Mūziķi atbalsta www.pasakas.net 
rīkoto akciju

Pasaku portāla www.pasakas.net aicinājumam atsau-
kušies mūziķi, izpildītāji, komponisti, iedziedot visiem zi-
nāmas un mazāk dzirdētas šūpuļdziesmas, kā arī sakom-
ponējot tās īpaši šim nolūkam. Aicinājumam ziedot lai-
ku un balsi atsaukušies necerēti liels skaits mūziķu, daļa 
dziesmu jau ieskaņotas studijā un brīvi pieejamas portā-
la sadaļā “Šūpuļdziesmas” (http://www.pasakas.net/
supuldziesmas). Tajā rodamas skaņdarbu muzikālās un 
instrumentālās versijas, video ar subtitriem, kā arī dzies-
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mu vārdi un notis, kas noderētu lieliem un maziem, pa-
šiem iemēģinot balsis.

Pirmās šūpuļdziesmas iedziedājuši Aivars Krancma-
-

niece un Kaspars Rūķītis. Šūpuļdziesmu ieskaņošanā 
piekrituši piedalīties arī Gunārs Kalniņš, Jānis Jubalts, 

Projektu atbalsta ierakstu studija “Sounddivision” 
un akciju sabiedrība “Gaismas upe”.

Pasaku portāls savu darbību sāka 2007.gada vasarā, 
aicinot sociāli aktīvus un radošus cilvēkus ieskaņot tau-
tas pasakas, kas bez maksas klausīšanai un lejupielādē-
šanai pieejamas portāla tīmekļa vietnē. Aicinājums guva 
necerētu atbalstu un pasakas tiek joprojām ieskaņotas, 
atsaucoties aizvien jauniem projekta dalībniekiem.

(Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Linda Zemberga)

Bērnu literatūras svētki Dikļos 2008

2007.gada pavasarī Valmieras rajona Dikļu pašvaldī-
ba ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu aiz-
sāka jaunu tradīciju — ikgadēju Latvijas jauno literatū-
ras talantu konkursu un bērnu literatūras svētkus “Bēr-
nu literatūras Maģija”.1 Šī gada 5.septembrī pasākums 
norisinājās otro gadu.

Kā ierasts, svētku atklāšanā piedalījās Vika “Pakrast-
nieku” Leopops, kas pasākuma dalībniekus ievirzīja ra-
došajā darbā. Šī gada jauninājums — sadarbībā ar Val-
mieras mākslas vidusskolas diplomandi Sabīni Ozoliņu 
un pasniedzēju Sandru Konstanti izstrādātā pasākuma 
vizuālā identitāte, proti, pasākuma logo, ielūgumi, pa-
teicības raksti, uzlīmes, aploksnes, dalībnieku reģistrā-
cijas kartītes un afišas.

Pārsteigumu svētku dalībniekiem bija sagatavojis 
Vika Pasaku parka jaunais iemītnieks “Dinīts” un tā au-
tors — koktēlnieks Rihards Vidzickis. Dinīts ir Vika 1990.
gadā izdotās grāmatas “Dinīts nāk!” personāžs, kurš 
parkā atveidots kā 6 metrus augsta kosmiska būtne. Di-
nīts ir marsietis, kuru ar savu pienu barojusi dinozaur-
māte. Tas piešķīris Dinītam neparastu spēku un spēju 
pārvietoties starpplanētu telpā neticamā ātrumā.

Pēc iepazīšanās ar jauno Pasaku parka iemītnieku 
svētku dalībnieki devās uz Jura Neikena Dikļu pamat-
skolu, kur Vika, Māra Runguļa un Maijas Laukmanes va-
dībā notika bērnu radošās darbnīcas. Jaunie literatū-
ras talanti radošajās darbnīcās atraktīvā veidā apguva 
daiļliteratūras tapšanas procesu, kā arī veica specifiskus 
darbus pēc norādītajiem sižetiem atbilstoši savai vecu-
ma grupai. Radošajās darbnīcās piedalījās 72 dalībnie-
ki, no kuriem 25 bija Latvijas jauno literatūras talantu 
konkursa dalībnieki no visiem Latvijas novadiem. Jau-
nie literāti varēja parādīt savas spējas gan prozā, gan 
dzejā, katrā no šiem literatūras veidiem bija trīs nomi-
nācijas — “Čengura ķepa”, “Plestiķa smaids” un “SantU-
ka sirds”. Nominācijas balstās Vika grāmatas “Pakrast-
nieki” daiļdarbu tēlos. Tā balva “Čengura ķepa” tika pie-
šķirta par interesantāko integrēšanās tēmas risinājumu, 

1  Par 2007.gada Bērnu literatūras svētkiem Dikļos lasāms: Karsa, Ilze, 
Petriņa, Marlēna. Bērnu literatūras maģija. Bibliotēku Pasaule, Nr.41, 
2007, 52.−55.lpp.

balva “Plestiķa smaids” — darbam, kas izceļas ar jau-
ku, gaumīgu, nevienu neaizvainojošu un nepazemojo-
šu komismu, savukārt balva “SantUka sirds” — par vis-
iejūtīgāko dvēseles pārdzīvojuma atspoguļojumu. Jā-
piebilst gan, ka ar apzīmējumu “visiejūtīgākais” žūrija 
noteikti nedomāja uzsvērtas jūtināšanās attēlošanu. 

Līdztekus bērnu radošajām darbnīcām pieauguša-
jiem tika organizētas diskusijas par literatūras lomu bēr-
nu rakstura iezīmju veidošanā. Priekšlasījumus bija sa-
gatavojuši dzejnieks Arvīds Ulme, dzejniece, bibliotekā-
re Maija Laukmane un Jura Neikena Dikļu pamatskolas 

-
venā tēma šogad: “Grāmatu lasīšana mājās, ģimenē un 
tās ietekme uz bērnu tālāko attīstību”.

Pēcpusdienā notika konkursam iesūtīto darbu ap-
balvošana un bērnu radošajās darbnīcās tapušā izvēr-
tējums. Lasījumus vadīja M.Rungulis, M.Laukmane un 
pasākuma krusttēvs Viks.

Literārā sarīkojuma noslēgumā dalībniekiem un 
skatītājiem tika uzdāvināta diklieša Andra Niedzviedža 
lugas “Datārponis” pirmizrāde par aktuālu tēmu — da-
toratkarību. Luga rakstīta LEADER projekta ietvaros īpa-
ši Dikļu jaunajiem literatūras talantiem, to uzveda “Bēr-
nu žūrijas” dalībnieki un Dikļu pieaugušie literatūras 

-
tiska, tēli — oriģināli, bet tērpi — krāšņi.

Pēc pasākuma katrs konkursa un radošo darbnī-
cu dalībnieks saņēma savu darbu atpakaļ, turklāt ar 

-
ņēma arī pateicības rakstu par piedalīšanos. Konkur-
sa laureātiem tika pasniegti diplomi un īpašas Vika 
speciālbalvas. Šogad laureāte nominācijā “SantUka 
sirds” ir Laura Semuča (Jura Neikena Dikļu pamat-
skola), nominācijā “Plestiķa smaids” — Madara Lāce 
(Zilākalna sākumskola). Par “Mēģinājumu filozofijā” 

-
matskola). Viks speciālbalvu piešķīra arī Gunai Dan-
cītei (Cēsu Valsts ģimnāzija) par Dzimtenes mīlestī-
bas atainojumu.

Literatūras maģijas jaunie adepti
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Pasākumā bija izstādīti Valmieras mākslas vidussko-
las audzēkņu darbi, kuros vizualizēti Vika grāmatu va-
roņi katra īpašajā redzējumā.

(Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Evija Nagle)

Pašvaldībām piešķir 940 900 latu 
bezmaksas interneta un datoru 
izmantošanai bibliotēkās

10.septembrī stājās spēkā 2008.gada 2.septembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.697 “Kārtība, kādā pie-
šķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai no-
drošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas 
izmantot internetu un datorus”. Tiesības bez maksas 
izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vis-

Vika sumināšana rakstnieka Pasaku parkā

Viks un viņa talanta cienītājas

Pasaku varoņi un viņu draugi

Pasākumā ieradies Leopops

pārpieejamos elektroniskās informācijas resursus valsts 
un pašvaldību bibliotēkās Latvijā nosaka Bibliotēku li-
kums.

Valsts aģentūrai “Kultūras informācijas sistē-
mas” līdz 2008.gada 15.septembrim bija jāaprēķi-
na mērķdotācijas apmērs un jāiesniedz šī informā-
cija Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis-
trijā (RAPLM).

30.septembrī Ministru kabinets atbalstīja RAPLM 
sagatavoto rīkojumu par mērķdotāciju piešķiršanu 
no valsts budžeta. Mērķdotācijas summa ir 940 900 
lati.

Ar pašvaldību sarakstu, kurām piešķirtas mērķ-
dotācijas bezmaksas interneta un datoru izmanto-
šanas nodrošināšanai bibliotēkās, iespējams iepa-
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zīties RAPLM tīmekļa vietnē www.raplm.gov.lv sa-
→ “Ziņas” (http://www.raplm.

gov.lv/lat/informacija/Presei/arhivs/2008.gads/
septembris/?doc=9885).

(Informāciju sagatavoja RAPLM Komunikācijas 
nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere)

Rīgā notiek otrā jauno mediju 
konference “BridgeCamp”

Lai arī Latvijas bibliotēkas pēdējo gadu laikā ir tehnolo-
ģiski attīstījušās, tām nepieciešams plašāk izmantot jaunos 
medijus, 12.septembrī notikušajā jauno mediju konferen-
cē “BridgeCamp 2” uzsvēra blogeris un viens no konferen-
ces iniciatoriem Jānis Ziediņš. “Pēdējos gados var redzēt bib-
liotēku tehnisko attīstību, taču nav manāma liela attīstība jau-
no mediju izmantošanā. Lielai daļai bibliotēku nemaz nav vai 
arī ir novecojušas mājaslapas, un šobrīd ir pēdējais laiks, kad 
izmantot savā darbā internetu, lai nepazaudētu savus nākot-
nes lasītājus,” sacīja J.Ziediņš. Viņš pauda pārliecību, ka liela 
daļa šodienas interneta lietotāju interneta vidē par biblio-
tēkām neko nezina.

Jauno mediju konference “BridgeCamp” bija veltīta 
nevalstisko organizāciju (NVO) un bibliotēku efektīvā-
kas darbības organizēšanai, izmantojot iespējas, kādas 
sniedz jaunie mediji (internets, sociālie tīkli, blogi utt). 
Pasākuma mērķis — neformālā gaisotnē dalīties zināša-
nās par brīvi pieejamām tehnoloģijām un to izmantoša-
nas iespējām sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanā.

jauno mediju lomu NVO un bibliotēku darbā aplūko-
jams blogā “ 1” (http://girts.
blogspot.com/2008/09/reporta-no-bridgecamp.html).

Vairāk informācijas “BridgeCamp” tīmekļa vietnē 
www.bridgecamp.lv.

(Aila Ādamsone, LETA, 12.09.2008.)

Dzejas dienas noslēdzas ar pasākumu 
“Gaismaspils” būvlaukumā

No 5. līdz 17.septembrim visā Latvijā norisinājās 
tradicionālās Dzejas dienas.

15.septembra vakarā Dzejas dienas noslēdzās ar 
pasākumu “50 dzejoļi jeb Pirmais dzejas vakars jauna-

dzimšanas dienā bija aicinājusi draugus, kolēģus un in-
teresentus sapulcēties pie Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas būvlaukuma, lai kopīgi lasītu dzeju.

“Rakstnieka vieta ir bibliotēkā,”
“Bibliotēkas jaunā ēka ir manas paaudzes atskaites 
punkts. Ja mēs to dabūsim gatavu, tad var teikt, ka no 
mums vispār kaut kas būs palicis. Es neidentificēju bib-
liotēku ar konkrētu politiku. Bibliotēka ir ideja. Tā pastāv, 
bet politika grozās un vārās ap šo ideju, politiķi te noliedz, 
te atbalsta bibliotēkas celšanu. Manuprāt, bibliotēka, kas 
tiek celta, ir veselā saprāta pierādījums. Prātā tā pastāv 
jau sen. Un es gribētu sākt šo ēku apdzīvot.

Mūsu 15.septembra kopīgā lasījuma modelis arī būs 
bibliotēkas plaukts, tas atveidos katra cilvēka vienīgo un 
nepārsūdzamo klejojumu, kurā nejaušību no likteņa šķir 
pāris grāmatu muguriņas, bet dažreiz pat viena lapaspuse. 
Piecdesmit dažādi cilvēki lasīs piecdesmit dažādus dzejoļus, 

ko paši izvēlējušies. Un tā mēs visi kopā pārvarēsim savu krī-
zi — vienalga, pusmūža, emocionālo vai ekonomisko.”

“Es to izdomāju 
bibliotēkas dēļ. Paies garš laiks, kamēr to uzbūvēs. Man lie-
kas — beidzot jāsāk tajā dzīvot ne tikai virtuāli, bet arī fizis-
ki. Zemes cikls būs padarīts, var sākt virs zemes rosīties.” “Es 
domāju, ka daudziem cilvēkiem tā tiešām būs dzīves vide, 
un es kaut kādā ziņā jau tur dzīvoju,”

22.septembrī -
zijas (LTV) 1.kanālā raidījumā “100 g kultūras”, lai dalī-
tos pārdomās par jaunās Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas ēkas būvniecību ekonomiskās krīzes ēnā. Raidīju-
mu iespējams noskatīties LTV arhīvā www.ltvarhivs.lv 
sadaļā “Kultūra” → “100 g kultūras” (http://tvarhivs.ltv.
lv/ltv/3/166/desc/6134).

(Informāciju sagatavoja Latvijas Rakstnieku savienība; 
Undīne Adamaite, Diena, Nr.215, 2008, 15.sept., 16.lpp.)

Izdod biogrāfisku multimediju disku 
par Imantu Ziedoni

14.septembrī Dzejas dienu ietvaros notika diska 
DVD” pre-

zentācija.
Kā norādījuši Dzejas dienu rīkotāji, šis multimediju 

iespēju notvert viņa dzīves sajūtu. Digitālā dizaina uzņē-
-

timediju disks, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, ļauj 
apvienot ļoti plašu informāciju gan satura, gan formas 
ziņā — visa veida rakstītus tekstus, fotogrāfijas, attēlus, 

smaida, dzirdēt, kā viņš runā, priecāties par virtuālo pie-
skārienu radītajām iespējām ceļot kopā ar viņu laikā un 
telpā. Dažādo materiālu apvienojums vienā diskā ļauj 
uzrunāt un ieinteresēt ļoti plašu auditoriju.

Diska nodaļas veidotas kā dažādas tam laikam rakstu-
rīgas vides, kurās ir interaktīvi objekti, kas atklāj saturu. 

-
si — Ragaciema jūrmalu, iejusties epifāniju sadaļas sirreā-
lajā vidē, izstaigāt bērnu grāmatu ilustrācijas vai apmeklēt 

-
ļabiedriem. Vizuāli un saturiski augstvērtīgais multimediju 
disks rāda 20.gadsimta Latviju no autora perspektīvas.

Disks izmantojams gan kā aizraujošs un saistošs kultū-
ras mantojuma pasniegšanas veids, kas var tikt pielietots 
kā izglītojošs mācību līdzeklis skolās un citās mācību iestā-
dēs, gan kā prezentācijas materiāls, pārstāvot Latviju vie-
tēja un starptautiska mēroga pasākumos. Tas pieejams arī 
angļu valodā.

“Dd studio” un “Dd laboratory” iepriekš izdevusi arī 
Aleksandra Čaka un Ojāra Vācieša biogrāfiskos multi-
mediju diskus.

Gūtenberga galaktika
Bibliotēkas bez robežām: virzība uz 
globālu saprašanos

Šāds nosaukums (“Libraries without borders: navi-
gating towards global understanding”) un program-
mas pamatievirze bija 2008.gada Pasaules bibliotēku 
un informācijas kongresam — IFLA (International Fede-
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ration of Library Associations and Institutions — Starp-
tautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 
74.ģenerālkonferencei, kas 10.–14.augustā notika Kanā-
das franciskās daļas sirdī — Kvebekā.

Pilsētas jaunais konferenču centrs uz nedēļu pārta-
pa par pasaules bibliotekāru mājvietu. Ap 4000 dalīb-
nieku vidū bija arī Latvijas bibliotekāro aprindu pārstāv-
ji: Ventspils domes izpilddirektora vietnieks Aldis Ābele, 

-
cijas un bibliotēku studiju nodaļas lektore Baiba Mūze, 

-
ta vadītāja Anita Dūdiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga, 
valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” direk-
tora vietniece Sandra Ozoliņa, Bauskas Centrālās bib-
liotēkas direktore Baiba Tormane, LNB Bērnu literatūras 
centra vadītāja, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsē-
dētāja Silvija Tretjakova, LNB direktors Andris Vilks u.c.

Plašā programma ietvēra gan vairāk nekā 40 profesio-
nālo sekciju sesijas un apaļā galda diskusijas, gan ap 100 
kompāniju piedāvājuma izstādi, gan daudzveidīgu kultūras 
programmu, gan domu apmaiņu ar tuviem un tāliem ko-
lēģiem. Īpaši jāatzīmē A.Goldbergas sagatavotais un Kata-
loģizācijas sekcijā nolasītais referāts “Arhīvu, bibliotēku un 
muzeju standartu sinerģija: Latvijas scenārijs” (http://www.

).
Par iespaidiem Kvebekā, tikšanos ar nozares vado-

šajiem profesionāļiem, guvumiem un atziņām 2008.ga-
da Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā Latvi-
jas iflieši stāstīja, rādīja, diskutēja “Gūtenberga galakti-
kas” 16.septembra sanāksmē. (Par kongresu plašāk la-
siet 28.lpp.)

(Informāciju sagatavoja LNB BAI Bibliotēku 
pētniecības un informācijas nodaļa)

“Bērnu žūrijai”— savs blogs!

Kopš septembra vidus programmai “Bērnu žūrija” ir 
izveidots pašai savs blogs jeb emuārs www.bernuzurija.lv, 
kas paredzēts domu apmaiņai un informācijas apritei 
lasīšanas veicināšanas jautājumos.

-
kapitāla fonda finansēto un Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas īstenoto lasīšanas veicināšanas programmu un 
tās izveidi. Publicētas ziņas par aktīvākajām bibliotē-
kām, izsludinātajiem konkursiem: “Kas man traucē la-
sīt?” un “Kas veicina lasīšanu?” (karikatūru konkurss) un 
“Labākais Bērnu žūrijas aģents”.

Šeit iespējams arī aizpildīt “Bērnu žūrijas” elektro-
nisko anketu.

Nākotnē “Bērnu žūrijas” emuārā paredzēts ievietot:
l “Bērnu žūrijas” hroniku, sākot no 2001.gada;

l informāciju par visiem notikušajiem Lielajiem la-
sīšanas svētkiem;

l “Bērnu žūrijas” godalgoto grāmatu sarakstus;
l publicitātes materiālu — plakātu, krūzīšu, T-krek-

lu, maisiņu, atstarotāju, piespraužu, grāmatzīmju un 
bukletu dažādu gadu dizainu;

l fotogaleriju;
l ideju katalogu neaizmirstamu lasīšanas veicināša-

nas pasākumu organizēšanai bibliotēkās un skolās.
-

matām.
-

lipānei: berni@lnb.lv.
(Informāciju sagatavoja LNB BAI Bērnu literatūras 

centra galvenā bibliotekāre Ilze Čilipāne)

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
apvienoto bibliotēku tīkla sanāksme 
— šogad Valmierā

No 17. līdz 19.septembrim Valmieras integrētajā 
bibliotēkā notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvie-
noto bibliotēku tīkla CombiLib ikgadējā sanāksme “Vie-
notības spēks mainīgajā pasaulē. Pilsētu un reģionālo 

-
jumi.” (Plašāk lasiet 19.lpp.).

Svinīgi atklāj jauno Hanzas 
vidusskolas bibliotēku

17.septembrī svinīgi atklāta rekonstruētā Hanzas 
vidusskolas bibliotēka.

Skolas vadība, skolotāji un skolēni vienprātīgi atzinuši, 
ka līdz ar bibliotēkas rekonstrukciju ieguvuši jaunas, mūs-
dienīgas, plašas un bibliotēkai piemērotas telpas, kādu līdz 
šim skolai nebija. Bibliotēka iemantojusi arī plašu un ērtu la-
sītavu. Šobrīd bibliotēkas platība ir 400 kvadrātmetri.

Hanzas 
vidusskolas 
bibliotēku 
novērtē 
skolēni
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-
tētas starpsienas, mainīts grīdu segums, mainīti un silti-

-
vilkti vājstrāvas tīkli, tādējādi nodrošinot iespēju izveidot 
datorizētas darbavietas ar internetpiekļuvi.

Rekonstrukcijā ieguldīti 57 000 lati.
(Informāciju sagatavoja “RE&RE” sabiedrisko 

attiecību vadītāja Mārīte Straume-Cerbule)

“Microsoft Latvia” izveidojis īsfilmas 
par drošību internetā

Uzņēmums “Microsoft Latvia” izveidojis četras in-
terneta īsfilmas jauniešiem par drošu uzvedību inter-
netā, kas ir pirmā šāda veida filmu sērija interneta videi. 
Īsfilmās attēlotas tipiskākās riskantas uzvedības situāci-
jas internetā bērniem un jauniešiem: draudzība inter-
netā, huligānisms internetā, vīrusi un persondatu aiz-
sardzība.

Hanzas 
vidusskolas 
bibliotēkas 
jaunās telpas

Svinīgā bibliotēkas atklāšana: Rīgas Hanzas vidusskolas 
direktors Valdis Lapiņš (no kreisās), “RE&RE” projektu 
vadītājs Imants Strauts un “Development Projects” 
pārstāvis Ivars Kalvišķis
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Filmas tapušas 2008.gada vasarā. Galveno aktie-

9. un 10.klases jaunieši, kā arī “Microsoft Latvia” darbi-
nieki. Visu četru filmu scenārija autore ir Daina Ozoliņa, 
bērnu grāmatu “Burvīgās brīvdienas” un “Ziemā vajag 
sniegu!” autore, režisors — Gatis Cīrulis.

“Microsoft Latvia” “Microsoft Dynamics” partneru 
vadītājs, kas filmā tēloja izpalīdzīgo draugu, uzsver, ka 
ceturtā daļa bērnu un jauniešu, lietojot internetu, ir no-
kļuvuši nepatīkamā situācijā.

“Bērni mūsdienās arvien vairāk laika pavada interne-
tā, turklāt interneta lietotāji kļūst arvien jaunāki. Un bie-
ži vien šo bērnu vecāki nemaz īsti nesaprot, ar ko bērni tur 
nodarbojas. Tieši tādēļ vērtīgas informācijas par to, kā se-
vi pasargāt, no kā uzmanīties internetā, nekad nevar būt 
par daudz,” atzinis bērnu un ģimenes lietu ministrs Ai-
nars Baštiks.

“Microsoft Latvia” bērnu drošības internetā iniciatī-
va aizsākās 2007.gadā, kad tika izveidota tīmekļa vietne 
www.draudzigsinternets.lv, kur var atrast viegli saprota-
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mus un praktiskus padomus par drošību internetā bēr-
niem, skolotājiem un vecākiem.

Filmiņas iespējams noskatīties un lejupielādēt tī-
mekļa vietnē www.draudzigsinternets.lv sadaļā “Īsfil-
mas” (http://www.draudzigsinternets.lv/html/isfilmas.
htm), kur rodama arī plašāka informācija par filmēša-
nas gaitu un dalībniekiem.

(Informāciju sagatavoja “Microsoft Latvia” 
sabiedrisko attiecību vadītāja Ivita Pauliņa)

Vairāk nekā 500 “Tumšā treilera” 
apmeklētāju izdzīvo neredzīgo 
cilvēku ikdienu

No 24. līdz 26.septembrim Rīgā, Līvu laukumā, 
apmeklētājiem bija atvērts atbalsta programmas ne-

-
jā ikvienam bija iespēja izdzīvot neredzīga cilvēka sa-
dzīves simulāciju neredzīga gida pavadībā. Treileris 
bija iekārtots kā dzīvojamā istaba ar vienu atšķirību 
— tajā valdīja pilnīga tumsa. Gūstot priekšstatu, ko 
nozīmē būt neredzīgam un zaudēt orientāciju telpā, 
projekts rosināja izprast neredzīgu cilvēku apgrūtinā-
to ikdienu.

“Tā kā esmu neredzīga jau no agras bērnības, mani 
pārsteidza, ka treilera apmeklētājiem nācās pavadīt ļo-
ti ilgu laiku, pildot vienkāršus sadzīviskus uzdevumus. 
Pēcāk, runājot ar cilvēkiem, sapratu, ka Latvijā reti kurš 
ikdienā aizdomājas par neredzīgu cilvēku problēmām 
un sadzīvi,”

Projekta iniciatori — Latvijas Zvērinātu notāru pa-
-

šā treilera” palīdzību redzīgie sabiedrības pārstāvji 
spēs labāk izprast neredzīgu cilvēku vajadzības un 

-
kārtējās vides labiekārtošanu atbilstoši redzes inva-
līdu vajadzībām, tādējādi kaut nedaudz atvieglojot 
viņu ikdienu.

Sākot ar oktobri, “Tumšais treileris” apceļos pilsētas 
visā Latvijā un projekta iniciatori un Latvijas neredzī-
gie cilvēki dāvinās valsts pārvaldes institūcijām plāksnī-
tes Braila rakstā, kā arī pulcēs uzņēmējus un organizā-
cijas, kurās strādā neredzīgi cilvēki, vienoties diskusijā 
par neredzīgo nodarbinātību.

(Informāciju sagatavoja projekta 
koordinatore Ginta Bormane)

Zinātnieku nakts Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā

26.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
notika Zinātnieku nakts.

Kas notiek ar laika zoba skartām, taču vērtīgām 
grāmatām? Kā tās atgriežas atpakaļ dzīvē? Par to, cik 
smalks un profesionāls darbs jāiegulda, lai atjaunotu 
laika gaitā cietušos iespieddarbus — grāmatas, laik-
rakstus, plakātus, kartes, nošu un grafikas darbus —, 

-
ti dzirdēja arī aizrautīgu stāstu par LNB restauratoru 
atjaunoto 1476.gadā Bāzelē M.Venslera tipogrāfijā ie-
spiesto inkunābulu Clemens V. Constitutiones, kas ori-
ģinālajā iesējumā ar kolorētām agrīnā metālgriezuma Ko slēpj zinātne Latvijas Nacionālajā bibliotēkā?
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gravīrām vāku iekšpusē brīnumainā kārtā bija sagla-
bājusies Aglonas bazilikas bibliotēkā un ir uzskatāma 
par unikālu atradumu gan bibliotekāriem, gan kultūr-
vēsturniekiem.

Zinātkārajiem bija iespēja klātienē vērot gan restau-
rācijas, gan laikrakstu digitalizācijas procesu.

-
nālās digitālās bibliotēkas speciālistu veikto iespieddarbu 
digitalizāciju — skenēšanu un metadatu pievienošanu.

-
nansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadē-
mija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zināt-
niskajiem institūtiem. Šāda veida pasākums Latvijā no-
ritēja jau trešo gadu. Tie ir zinātnes svētki, kad viena 
vakara laikā jebkuram interesentam dota iespēja kļūt 
par zinātnieku. Ar šo pasākumu Latvija iekļāvusies to 

pulkā, kuras septembra pēdējās piektdienas vakarā or-
-

sētās, lai atraktīvi skaidrotu zinātnes sasniegumus, mu-
dinātu sabiedrību interesēties par zinātni un ļautu ielū-
koties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

26.septembrī dažādi Zinātnieku nakts pasākumi 
vienlaikus notika četrās pilsētās — Rīgā, Jelgavā, Dau-
gavpilī un Rēzeknē. Plašāka informācija — LZA tīmek-
ļa vietnē www.lza.lv sadaļā “Zinātnieku nakts 2008” 
(http://www.lza.lv/zinatniekunakts).

(Ligitas Ieviņas foto)

Gēteborgas grāmatu gadatirgū 
Latvija piedalās galvenās viesu valsts 
statusā

No 25. līdz 28.septembrim noritēja starptautiskais Gē-
teborgas grāmatu gadatirgus, kurā Latvija piedalījās galve-
nās viesu valsts statusā. (Plašāk lasiet 77.lpp.)

Laikraksta “Daugavas Vēstnesis” 
elektroniskā versija — dāvana Latvijai 
jubilejā

30.septembrī Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) nori-
-

ra ietvaros notika Daugavpilī pirms Otrā pasaules kara iz-
dotā laikraksta “Daugavas Vēstnesis” DVD prezentācija. Ar 
šī diska izdošanu LCB noslēdza ilgtermiņa projektu “Dau-
gavpils novada avīžu (1922–1944) digitalizācija, saglabāša-
na un pieejamības nodrošināšana”, kurš tika uzsākts 2003.
gadā, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam mērķ-
programmas “Bibliotēku, arhīvu, muzeju sadarbības pro-
jektu digitālā vidē atbalsts” ietvaros. Tas ir LCB dāvinājums 
Latvijai un tās cilvēkiem, kam laikraksta elektroniskā versi-
ja turpmāk būs brīvi pieejama lielākajās Latvijas bibliotēkās. 
DVD var iegādāties LCB.

(Informāciju sagatavoja LCB direktores vietniece 
Dzidra Stupāne)

Sastādījusi Marlēna Krasovska

Lūdzam informēt par svarīgiem notikumiem 
Jūsu bibliotēkā!

Tālr.: 67969132
E-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv

Zinātnieku nakts norises


