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bibliotēkas, kuras apmeklēja seminārus un organizēja 
stāstīšanas pasākumus, kā iegūto prasmju apliecināju-
mu saņēma sertifikātus.

“Stāstu bibliotēkas”

2009.gada otrajā pusē UNESCO projektā iesaistīta-
jām bibliotēkām piedāvāja veidot tīklu “Stāstu biblio-
tēkas”. Tā mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nozī-
mīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas pārman-
tošanu Latvijā, ko apņemas īstenot ikviena “Stāstu bib-
liotēka”

“Stāstu bibliotēku” tīklā iesaistīto organizāciju atla-
si veica UNESCO LNK Sekretariāts, balstoties uz nema-
teriālā kultūras mantojuma saglabāšanas ekspertu vie-
dokli.

Kā pilnvērtīgas tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībnieces 
līdz 2011.gadam apstiprinātas 19 bibliotēkas. Taču arī 
nevienai citai bibliotēkai nav aizliegts organizēt stāstī-
šanas pasākumus un pieteikties dalībai tīklā. Saraksts 
tiks pārskatīts reizi 2 gados. UNESCO LNK un stāstīšanas 
ekspertu mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk bibliotē-
ku, taču dalībai tīklā ir jābūt kvalitatīvai.

Lai iepazītos, dalītos pieredzē un nākotnes iecerēs, 
visas “Stāstu bibliotēkas” noslēguma seminārā tika ai-
cinātas raksturot darbību projektā un tīklā. Lielākoties 
bibliotēkas organizējušas stāstu pasākumus par seno 
un mūsdienu folkloru (pasakām, teikām, mīklām un 
anekdotēm), kā arī novadpētniecību. Piemēram, Rīgas 
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2009.gada 3.decembrī Nemateriālā kultūras 
mantojuma valsts aģentūrā (http://www.nkmva.
gov.lv)  Rīgā notika UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas (UNESCO LNK)

1
 projekta “Stāstu laiks 

bibliotēkās” noslēguma seminārs “Stāstīšanas 
tradīciju iespējas bibliotēkās”. Semināru atklāja 
UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. 
Viņa atgādināja, ka bibliotēka ir izglītības un 
zinātnes, dialoga un kultūru daudzveidības 
veicināšanas vieta, tāpēc atbilde uz jautājumu 
“Kāpēc šim projektam tika izvēlētas tieši 
bibliotēkas?” nav tālu jāmeklē — bibliotēkas 
kā nozīmīgas valsts institūcijas un publiskas 
iestādes var dot ievērojamu ieguldījumu gan 
kultūras saglabāšanā un popularizēšanā, gan 
savstarpējas iecietības un izpratnes veidošanā.

 Projekts “Stāstu laiks bibliotēkās”

Atzīmējot Starptautisko lasīt, rakstīt un rēķināt pras-
mes dekādi (2003.–2012.gads), UNESCO LNK 2009.gadā 
uzsāka projektu “Stāstu laiks bibliotēkās”. Tas īstenots 
pēc UNESCO Līdzdalības programmas plāna “Nema-
teriālā kultūras mantojuma integrēšana formālajā un 
neformālajā izglītībā”. Projekta mērķis — vienot dažā-
du paaudžu cilvēkus, atdzīvinot stāstīšanas tradīcijas, 
kā arī pilnveidot valodas kompetenci un sociālās pras-
mes, izmantojot stāstīšanu un klausīšanos. Stāstīšanas 
pasākumu organizēšana paplašina arī bibliotēkas soci-
ālo lomu sabiedrībā

2
.

2009.gada martā visos Latvijas reģionos noritēja 13 
semināri par stāstīšanas tradīciju iespējām bibliotēkās. 
Semināros vairāk nekā 100 bibliotekāri apguva stāstī-
šanas tradīcijas dažādās valstīs, stāstu vākšanu, pētnie-
cību un pielāgošanu stāstīšanai, stāstītprasmju izkop-
šanu, stāstīšanas pasākumu organizēšanu un stāstītā-
ju izglītošanu. Nodarbības vadīja stāstīšanas eksperti 
Guntis Pakalns un Māra Mellēna, pieredzē dalījās katra 
novada vietējie stāstnieki

3
.

Izmantojot semināros apgūto, 2009.gada aprīlī–
jūnijā bibliotēkas organizēja dažādus stāstīšanas pa-
sākumus — notika 43 pasākumi 42 bibliotēkās. Visas 

Stāstu laiks 

bibliotēkās

Māra Jēkabsone
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Centrālās bibliotēkas Svešvalodu filiālbibliotēkā 
pasākumā “Pasaules radīšanas teikas un dziesmas” vi-
su vecumu dalībnieki stāstīja latviešu tautas teikas un 
dziedāja tautasdziesmas par pasaules radīšanu. Īpašu 
noskaņu radīja folkloras kopa “Laiva” (pasākuma video-
ieraksts pieejams bibliotēkas e-dienasgrāmatā: http://
svesval.blogspot.com/2009 06 01 archive.html). Savukārt 
Pūres pagasta bibliotēkā izskanēja “Kolhozu stāsti”. 
Tā kā bibliotēka iecerējusi apkopot materiālus par kol-
hozu dibināšanu un darbību, lieti noderēja gan acu-
liecinieku — bijušā lauksaimniecības arteļa “Daigone” 
darbinieku — stāsti, gan līdzpaņemtās fotogrāfijas. Ie-
gūtais materiāls lieliski noderēs arī mācību vielas papil-
dināšanai skolā.

Bibliotēkas veicinājušas bērnu radošās izpausmes, 
rosinot viņus izdomāt vai pašiem stāstīt spoku stāstus 
(“Spoku stāstu konkurss” sākumskolas skolēniem Jūr-
malas bibliotēku apvienības Dubultu bērnu biblio-
tēkā).

Bibliotekāriem sevišķi saistoši varētu šķist kolēģu 
stāsti par piedzīvoto, strādājot bibliotēkā. Valmieras 
bibliotēkas galvenā bibliotekāre Agita Lapsa un vi-
ņas kolēģi pasākumā “1000 bibliotēkas brīnumi” nefor-
mālā gaisotnē stāstīja atgadījumus bibliotēkā. Nolemts 
izdot grāmatu, kurā iekļauti Latvijas bibliotēku stāsti. 
Nākotnes ieceres Valmieras bibliotēkā saistītas ar no-
vada specifiku, proti, stāsti lībiskajās izloksnēs. Šie pa-
sākumi iecerēti gan paaudžu vienošanai, gan tradīciju 
un valodas prasmes tālāknodošanai.

Stāstīšana teorētiskā un praktiskā 
skatījumā

Latviešiem ir bagātīga stāstīšanas pieredze, taču 
trūkst atbilstošu teorētisko zināšanu. Vairums stāstīša-
nas teorijas literatūras ir angļu valodā. Viens no stāstīša-
nas teorijas pamatterminiem angļu valodā ir “storytel-
ling”, kas nav vienkārši latviskojams. Speciālisti, tajā skai-

tā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks, 
projekta “Stāstu laiks bibliotēkās” eksperts Guntis Pa-
kalns, iesaka stāstīšanas procesu apzīmēt ar termi-
nu “stāstīšana”, bet nodarbošanos un nozari saukt par 
“stāstniecību”. Šķirami arī jēdzieni “stāstītājs”, kas apzī-
mē jebkuru personu, kas kādā brīdī stāsta savu stāstu 
un “stāstnieks” — persona, kas ar stāstīšanu nodarbojas 
apzināti un atsevišķos gadījumos arī profesionāli.

Stāsti — cilvēka dzīves pamats

Stāstu stāstīšana un klausīšanās tiek uzskatīta par 
vienu no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, tā kalpo 
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VB Pārventas bibliotēkas 
vadītāja I.Gredzena 
stāstīšanas pasākumus 
organizējusi jau ilgi pirms 
iesaistīšanās UNESCO 
projektā

Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas bibliotekāre 
I.Račika: “Stāstniecības 

labad esmu gatava 
pārģērbties ne tikai par 

Vinniju Pūku, bet arī 
teletūbiju”

Stāstīšanas 
eksperts 
G.Pakalns: “Arī 
priekšnieku 
var padarīt 
par aizrautīgu 
stāstnieku”

              

VB Bērnu bibliotēkas 
vadītājas I.Ozoliņas 
stāstu laiks sācies Joku 
dienā un ar anekdotēm

Gaujienas pagasta 
bibliotēkas vadītājas 

S.Sēkliņas pieredze 
liecina, ka bērni pasakas 

labprāt klausās ne tikai 
vakaros, bet arī no rītiem
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gan pasaules izziņai, gan sociālo prasmju izkopšanai. 
Stāstniecība ir arī sena mākslas forma un nozīmīga iz-
glītības sastāvdaļa. Latvijas Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes docente Baiba Bela-Krūmiņa seminārā 
uzsvēra divas stāstu funkcijas:

 stāsti ir nozīmīgs kultūras, zināšanu un pieredzes  ó
glabāšanas un nodošanas veids — ne visu var uz-
rakstīt, iespiest vai kā citādi fiksēt, ir pieredze, kuru 
arī mūsdienās nodod tikai mutiski;

 stāsti ir sociālās dzīves un komunikācijas forma —  ó
tie veido un ietekmē savstarpējās attiecības, ir mū-
su ikdienas darba un saziņas pamatā.
Pazīstamais franču filozofs Rolāns Barts (Roland 

Barthes, 1915–1980) teicis, ka stāsti ir transnacionāli un 
transtemporāli, proti, tie rodami visās sabiedrībās un 
tautās un visos laikos — nav cilvēku bez stāstiem, at-
šķiras tikai veids, kā tie tiek stāstīti.

Pirms rakstības izgudrojuma cilvēku komunikācija 
noritēja galvenokārt mutiski. Taču katram saziņas vei-
dam ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Uzraks-
tītā stāstā zūd daudz neverbālās informācijas: uzsva-
ri, ritms, intonācija, žesti, attiecības ar klausītāju. Kla-
siskā vēstītājfolklora, kas līdz mums nonākusi, piemē-
ram, pasaku un teiku veidā, ir tikai atlase — labākās, li-
terāri noslīpētākās, tās vairs nav tādas, kādas tās stāstī-
jis teicējs. Šādā veidā pārpublicējot, rediģējot un “uzla-
bojot”, pasaka un teika — stāsts — arvien vairāk attāli-
nās no mutvārdu tradīcijām. Taču arī rakstītu tekstu var 
pasniegt kā stāstu — viss atkarīgs no stāstītāja meista-
rības un priekšnesuma.

Stāstīšanas prasme vajadzīga daudzās profesijās, arī 
ikdienas dzīvē. Stāstīšana notiek visur: ģimenē, dzimtā 
un kopienā; uz skatuves; skolā, bibliotēkā un muzejā; 
uzņēmējdarbībā; reliģiskajos rituālos; policijā un tiesā; 
medicīnā; sociālajā darbā u.c. Jebkurā situācijā un kom-
pānijā labs stāstnieks tiek augstu vērtēts.

Personiskais stāstījums mūsdienās ir līdzvērtīgs tra-
dicionālajiem mutvārdu stāstījumiem: pasakām, tei-
kām, anekdotēm. Stāsti pieder gan pie tradicionālās, 
gan mūsdienu folkloras, ir nozīmīga nemateriālā kultū-
ras mantojuma daļa un to pētniecība tiek tverta iespē-
jami plašā kontekstā: ir pat atsevišķa stāstījumu pētnie-
cības nozare — naratoloģija. Kā pētniecības virziens un 
metode stāsti tiek izmantoti daudzās zinātņu nozarēs, 
īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs: filoloģijā, 
socioloģijā, vēsturē u.c.

Stāstīšanas psiholoģiskā nozīme

Stāstīšanai ir nenovērtējama nozīme psiholoģijā un 
izglītībā. Stāsti (gan klausīšanās, gan stāstīšana) rosina 

bērnos iztēli un fantāziju, nostiprina valodas un uzstā-
šanās prasmes. Izmantojot stāstīšanu skolu mācību 
programmās, iespējams attīstīt gan bērnu runātpras-
mi, gan klausīšanās prasmi — tā saucamo aktīvo klau-
sīšanos, kas ietver intensīvu līdzdarbību stāstam pret-
statā pasīvai tā uztverei.

Stāsti tiek aktīvi izmantoti dziedināšanas nolūkos — 
tie ir psihologu un psihoterapeitu darba pamats. Stāstī-
šana ir arī, piemēram, anonīmo alkoholiķu un citu atka-
rību varā nokļuvušo vai nelaimē cietušo cilvēku dziedi-
nāšanas procesa sastāvdaļa.

Diemžēl stāstus var izmantot arī manipulācijas no-
lūkā, piemēram, politikā un reliģijā. Īpaši ambivalenta ir 
stāstu prakse tā saucamajās harismātiskajās draudzēs, 
kuras sauc par sektām. Šajās draudzēs stāsti tiek iz-
mantoti gan jaunu ticības brāļu piesaistīšanai, gan eso-
šo draudzes locekļu pašizpausmei un motivēšanai. No 
vienas puses, stāsts ļauj cilvēkam izpausties un emo-
cionāli atvērties, no otras puses, tā ir manipulācija — 
stāstu dabiskums, vienkāršība un emocionalitāte aiz-
kustina un novērš uzmanību no faktiem. Nereti liecinā-
šana, kā šajās draudzēs sauc šo atklāsmes jeb atgrieša-
nās stāstu stāstīšanu, pat aizstāj sprediķi.

Zināmā mērā pateicoties stāstīšanai, lielu populari-
tāti zemnieku vidū 18.–19.gadsimtā iekaroja hernhūtie-
šu jeb brāļu draudžu kustība

4
. Tā kā šajās draudzēs stās-

tītie stāsti pārsvarā atspoguļoja pozitīvas pārmaiņas cil-
vēka dzīvē un tiks stāstīti atkal un atkal, tos var uzska-
tīt  par neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) pa-
veidu. Manipulācija ar stāstiem var tikt efektīvi izman-
tota arī tiesvedībā. Piemēram, amerikāņu folklorists  
Semjuels Alans Šrāgers (Samuel Alan Schrager) konsta-
tējis, ka advokāti bieži sacer stāstus, ko izmanto kā pār-
liecināšanas līdzekli tiesas procesā. Viņš secinājis, ka 
stāsti, ja vien tie ir meistarīgi veidoti un pasniegti, uz 
zvērinātajiem atstāj daudz lielāku iespaidu, nekā vis-
pārliecinošākie pierādījumi.

Ikdienā ikviens cilvēks domā un dzīvo stāstos, arī ma-
nipulē ar tiem — lai panāktu vēlamo draugu, radu, ko-
lēģu, klientu utt. attieksmi. Stāstiem ir divkāršs psiholo-
ģiskais efekts: no vienas puses, tie palīdz stāstītājam sa-
kārtot savas domas, iekšējo pasauli, noformulēt un ap-
zināt problēmu, jautājumu, situāciju, no otras puses, ie-
tekmē klausītāju un līdz ar to maina esošo situāciju.

Diemžēl latviešu stāstīšanas tradīcijās konstatēja-
mas negatīvas tendences. Īsts stāstīšanas uzplaukums 
bija 20.gadsimta 90.gados — pēc neatkarības atgūša-
nas, kad stāsti tika vākti vēsturiskās atmiņas saglabā-
šanai: gan meklējot saikni ar pirmās neatkarības ga-
diem, gan atklājot padomju varas laikā piedzīvoto. Zī-
mīgs piemērs ir krājums “Via Dolorosa” (Rīga : Liesma, 
1990–2008), kura 6 sējumos apkopoti padomju varas 
represēto stāsti. Taču B.Bela-Krūmiņa uzsver, ka latvie-
šu stāstos tomēr pārlieku dominē zemniecības ikdiena, 
ciešanu un pāri nodarījuma motīvs, katastrofāli trūkst 
pilsētas stāstu, uzņēmības (arī uzņēmējdarbības), dros-
mes, varonības, optimisma stāstu. Stāsts ir ne tikai kul-
tūras identitātes un vēsturiskās pieredzes nesējs, bet 
arī pozitīva vai negatīva pasaules uzskata avots. Vērtī-
ga ir gan pozitīvā, gan negatīvā pieredze, taču mums 
— latviešiem — ir pārāk liela tendence visā saskatīt ti-
kai slikto. Ir pienācis pozitīvo stāstu laiks!

LU SZF docente B.Bela-
Krūmiņa aicina 
pievērsties pozitīvā 
naratīva popularizēšanai 
stāstos
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Tradicionālā un mūsdienu folklora 
bērnu folkloras kontekstā

Arvien populārāka kļūst pievēršanās tā saucama-
jai modernajai jeb mūsdienu folklorai, kas ietver dažā-
du sociālo grupu salīdzinoši nesenas pagātnes ataino-
jumu: pilsētas, studentu, biroju darbinieku, datoristu, 
policistu, armijas, padomju laika

5
, kolhoznieku folklo-

ra u.c. Nereti mūsdienu folklora izpaužas kā tradicionā-
lās folkloras modernizēšana un modificēšana atbilstoši 
laikmetam un situācijai, kas nebūt nav slikts un noso-
dāms process. Apzīmējums “tradicionāls” nedod pama-
tu moderno folkloru uzskatīt par nevērtīgu vai neno-
pietnu. G.Pakalna pieredze liecina, ka skolās un augst-
skolās folkloras apguve var kļūt daudz interesantāka un 
aizraujošāka, ja tajā pirms senču tradīciju apguves tiek 
aplūkota mūsdienu folklora.

Īpašs žanrs ir bērnu folklora, kuras izpētei node-
vusies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vado-

šā pētniece Baiba Krogzeme-Mosgorda. Nav noslē-
pums, ka bērnu un pieaugušo skatījums uz pasauli at-
šķiras. B.Krogzeme-Mosgorda bērnu folkloru dala 3 da-
ļās: 1) bērniem adresētā, proti, tā, kuru bērniem radī-
juši pieaugušie; 2) bērnu izmantotā — gan pašu radī-
tā, gan no pieaugušo folkloras paņemtā; 3) folklora par 
bērniem. Pētniece uzsvēra, ka klasiskā folklora ir sve-
ša mūsdienu bērnu uztverei, tāpēc aktīvi tiek veidotas 
tautasdziesmu un citu folkloras žanru parodijas. Piemē-
ram, mūsdienu bērniem ir sveša gan tradicionālo mīklu 
stilistika, gan tajā atspoguļotie tēli, taču viņi ar vislielā-
ko prieku un entuziasmu veido paši savas mīklas, kas ir 
atbalstāma aktivitāte. Ļoti populāri bērnu vidū ir spo-
ku stāsti. Klasiskās teikas vairumam bērnu šķiet neinte-
resantas un garlaicīgas to vienmuļā sižeta dēļ, kamēr 

spoku stāstos ir intensīva darbība, gan pārsteigums, 
gan šausmas. Pasakās bērnus piesaista dinamisks sižets 
un fantāzijas elementi. Kā minēts iepriekš, stingri noda-
lāma pieaugušo bērniem radītā folklora no pašu bērnu 
radītās — svešas bērnu uztverei esot, piemēram, Kārļa 
Skalbes un Oskara Vailda pasakas. Taču galvenā atšķi-
rība ir līdzdalības elements, jo bērniem patīk darboties 
līdzi, nevis pasīvi skatīties vai klausīties. Tiem, kas strā-
dā ar bērnu auditoriju, svarīgi ievērot arī, ka dažāda ve-
cuma grupas lieto atšķirīgu folkloru — pasākuma veik-
smei aptuveni viena vecuma bērnu kolektīvs bieži vien 
ir izšķirīgs faktors.

6

Stāstīšanas prasmes un iemaņas

Profesionāls stāstnieks no iesācēja atšķiras ar izkoptu 
repertuāru un radošām attiecībām ar tekstu, piemēram, 
prasmi īstajā brīdī izvēlēties īsto stāstu — nevis vārdu 
pa vārdam izstāstīt iemācīto, bet gan veidot savu stāstu. 
Turklāt teksts ir tikai daļa no stāsta. Tajā ietilpst arī dažā-
di prosodiskie elementi: žesti, intonācija, acu kustības, 
kā arī attieksme pret stāstāmo, dialogs ar klausītājiem, 
vide, kurā notiek stāstījums. Stāstniecības literatūrā ap-
rakstīti neskaitāmi stāstīšanas paņēmieni un tehnika. 
Galvenais noteikums — stāstīšana nav monologs, audi-
torijas iesaistīšana ir tikpat svarīga, cik atbilstošā stāsta 
izvēle. Atkarībā no situācijas izmantojami dažādi palīglī-
dzekļi, piemēram, atsevišķi stāstā pieminētie priekšme-
ti. Lielisks paņēmiens stāsta atdzīvināšanai gan bērnu, 
gan pieaugušo auditorijā ir lelles un lomu spēles.

Stāstnieks tāpat kā aktieris ir profesija, ar kuru var 
pelnīt iztiku. Taču aplams ir uzskats, ka stāstnieka ta-
lants aplaimo tikai dažus. Visas iepriekš minētās prasmes 
ir iespējams apzināti izkopt un attīstīt. Tas nozīmē — par 
stāstnieku var kļūt ikviens. G.Pakalns kopā ar kolēģiem 
ciparvideodiskā (DVD) “Mācību līdzeklis stāstniekiem” 
apkopojis gan mācību materiālus, gan stāstu audio un 
video ierakstus. Disku bez maksas savā īpašumā varēja 
iegūt ikviens noslēguma semināra dalībnieks.

G.Pakalna ar kolēģiem sagatavotais 
mācību ciparvideodisks 

LFK vadošā 
pētniece 
B.Krogzeme-
Mosgorda: 
modernizēt 
tradicionālo 
folkloru nav 
nekas nosodāms
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Tradicionālās kultūras biedrības “Aprika” valdes 
priekšsēdētāja, folkloras speciāliste, projekta “Stās-
tu laiks bibliotēkās” eksperte Māra Mellēna prezen-
tēja projekta gaitā izstrādātā metodiskā materiāla uz-
metumu

7
. Viņa uzsvēra, ka nav universālu stāstīšanas 

prasmju un repertuāra, katrs ir individuāls, tāpēc gal-
venais — būt labvēlīgi noskaņotam, godīgam, vienkār-
šam un dabiskam. Vislielākais klupšanas akmens bib-

liotekāram varētu būt pārlieku liela bijība pret grāma-
tas tekstu. Nekādu priekšā lasīšanu — ir jāstāsta! Nebū-
tu arī izmantojams tikai viens stāstīšanas paņēmiens, 
jāļaujas eksperimentiem un improvizācijai. Stāstītājam 
jāļauj justies brīvi, pat tad, ja pasākums pārsniedz plānā 
paredzēto laiku. Programmai jābūt atvērtai — iespēja 
kļūt par stāstnieku dodama arī klausītājiem. Stāstīšanu 
iespējams papildināt ar muzicēšanu, kustību aktivitā-
tēm, dziedāšanu un citām darbībām, kas saskan ar pa-
sākuma tematiku un norises plānojumu.

Literatūras par stāstniecību ir daudz, sevišķi angļu 
valodā, taču tikai lasīšana vien par stāstnieku nepada-
ra. Prakse rāda, ka vislabāk stāstīt var iemācīties, klau-
soties labus stāstītājus un stāstot kopā ar viņiem. Stāst-
nieka talants mīt ikvienā, tam tikai jāļauj uzplaukt!

Stāsti UNESCO 
konvencijās 

Tikko kā iznākušo izdevumu 
“Nemateriālā kultūras mantoju-
ma dokumentēšana: rokasgrāmata 
iesācējiem”

8
 demonstrēja viena no 

tā autorēm — Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas vecākā referen-
te nemateriālā kultūras mantojuma 
politikā Signe Pujāte. Stāsti pieder 
pie nemateriālā kultūras mantoju-
ma — tos aizsargā UNESCO Kon-
vencija par nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu

9
. Rokas-

grāmatā apskatīta nemateriālā kul-
tūras mantojuma būtība un veidi, 
raksturotas tā saglabāšanas iespē-
jas. Izdevuma pamatā — skolēnu 

pētījumos gūtā pieredze un iespaidi, vairākām skolām 
iesaistoties nemateriālā kultūras mantojuma apzināša-
nā UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros. Izdevums 
ietver arī ieteicamās literatūras sarakstu un citus node-
rīgus informācijas avotus, piemēram, UNESCO Konven-
ciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsar-
dzību

10
, kas attiecināma uz materiālo kultūras manto-

jumu, un UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu

11
, kas skar 

ikvienu kultūras aktivitāti. Rokasgrāmata, kā arī visu 3 
konvenciju iespiestie izdevumi bez maksas pieejami 
UNESCO LNK sekretariātā Rīgā.

Projekts “Draugu stāsti”

Ar bērnu un pusaudžu stāstu projektu “Draugu 
stāsti” (www.stastulaiks.lv) noslēguma semināra dalīb-
niekus iepazīstināja projekta vadītāja, UNESCO LNK Iz-
glītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.

1999.gadā UNESCO pieņēma rezolūciju par starp-
disciplināra un starpsektoru projekta “Kaukāzs” uz-
sākšanu. Šis sadarbības projekts aptver visas UNESCO 
darbības jomas un veicina to īstenošanu Kaukāza re-
ģionā kā eksperimentālā vidē. Atsaucoties uz rezolū-
ciju, UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija sadarbībā ar  
UNESCO Maskavas biroju 2003.gadā realizēja projektu 
“Dialogs starp civilizācijām. Kaukāzs”, kura mērķis bi-
ja sekmēt starpreģionu sadarbību, īpaši akcentējot sa-
darbību kultūras jomā. Viens no šī projekta rezultātiem 

bija grāmatas “Pasaku tilti” (Bridges of tales) 
izdošana projekta dalībvalstu un angļu va-
lodā 2005.gadā. Izdevumā apkopotas Kau-
kāza (Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija) un 
Baltijas (Lietuva, Latvija, Igaunija) tautu pa-
sakas. Grāmatu ilustrēja projektā iesaistīto 
valstu bērni.

Bērnu un pusaudžu stāstu projekts 
“Draugu stāsti” paredzēts kā šī projekta 
turpinājums, veidojot Baltijas un Kaukāza 
starpkultūru sadarbības modeli Latvijā. Tā-
pat kā “Stāstu laiks bibliotēkās”, arī šis pro-
jekts tiek īstenots UNESCO Starptautiskās 
lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes dekādes ie-
tvaros.

S.Pujātes un 
I.Vītolas sagatavotā 
rokasgrāmata — palīgs 
ikvienam stāstu vācējam

Stāstīšanas 
eksperte 
M.Mellēna: 
“Stāstot ir 
jābūt godī-
gam un jā-
ļaujas im-
provizāci-
jai”

Katras tautas kultūra 
un tās saglabāšana ir 
UNESCO prioritāte — 
gan materiālās, gan 
nemateriālās kultūras 
aizsardzībai apstiprinātas 
jau 3 konvencijas
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Projekta uzmanības lokā ir bērnu un jauniešu ve-
cumā no 10 līdz 16 gadiem radošo izpausmju attīstī-
šana starpkultūru kontekstā: stāstu rakstīšana, lasīšana 
un ilustrēšana, savstarpēji bagātinoties, iepazīstot kul-
tūras mantojumu, veidojot cieņu pret citu valstu tradī-
cijām un paradumiem.

Projekts uzsākts 2009.gada aprīlī un to paredzēts 
noslēgt 2010.gada oktobrī. Līdz 2009.gada decembrim 
ritēja projekta sagatavošanas posms, bet 2009.gada 
decembrī tika izsludināti pirmie stāstu konkursi, ku-
riem darbus varēja iesūtīt līdz 2010.gada martam. Par 
šiem stāstiem var balsot un tos ilustrēt. Tiks organizēta 
arī nometne stāstu autoriem, kā arī bērnu un jauniešu 
stāstu tematiskie lasīšanas vakari. Projekta rezultātā ie-
cerēts izveidot elektronisku grāmatu “Draugu stāsti”.

Projektu organizē un vada UNESCO LNK sadarbībā 
ar Latviešu valodas aģentūru, biedrību “Ideju forums”, 
izdevniecību “Liels un mazs” un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras centru. Projektu finansiāli 
atbalsta Sorosa fonds Latvija.

“Trešā tēva dēla” un “Latvenergo” 
atbalsts stāstniecībai

Par stāstu dokumentēšanas un saglabāšanas iespē-
jām projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros stāstīja valsts 
aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) pār-
stāve Sandra Vīgante. Viņa informēja, ka Latvijas bib-
liotēku portāla jaunajā versijā katrai bibliotēkai būs ie-
spēja veidot savu profilu dažāda satura publicēšanai, 
tajā skaitā stāstu saglabāšanai digitālā formātā. V/a KIS 
organizēs mācības darbam ar jauno portāla versiju: gan 
par informācijas atlasi un apstrādi, gan ievietošanu un 
dažādu rīku un programmu izmantošanu informācijas 
digitalizēšanā.

Stāstu saglabāšanai nepieciešams atbilstošs teh-
noloģiskais nodrošinājums. No 2009.gada 1.jūnija līdz 
1.septembrim a/s “Latvenergo” sadarbībā ar v/a KIS rī-
koja konkursu Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurā 
bibliotekāriem bija jāmāca apmeklētājiem kā izman-
tot a/s “Latvenergo” klientu portālu “E-latvenergo.lv” 
(www.e-latvenergo.lv). Konkurss bija daļa no a/s “Latve-
nergo” aktivitātēm projektā “Trešais tēva dēls”, kura ie-
tvaros iedzīvotāju izglītošana par uzņēmuma piedāvā-
tajiem pakalpojumiem elektroniskajā vidē notiek jau 
kopš 2008.gada septembra. Konkursa uzvarētāji no-
teikti, vērtējot “E-latvenergo.lv” portāla apmeklētību 
no katras bibliotēkas konkursa norises periodā. “Latv-
energo” Mārketinga un klientu apkalpošanas projektu 
vadītāja Jurita Kuola kopā ar v/a KIS pārstāvjiem pa-
sniedza balvas — diktofonus 10 bibliotēkām, kas visak-
tīvāk bija popularizējušas “E-latvenergo.lv” portālu. 

Bibliotēka — vieta stāstiem un 
stāstīšanai

Daudzās valstīs pašlaik vērojama mutvārdu kul-
tūras renesanse. Stāstnieku organizācijas un festivāli 
kļūst arvien populārāki, tiek izdotas stāstniecības grā-
matas, organizēti stāstnieku kursi. Pieaug arī bibliotēku 
loma stāstīšanas pasākumu organizēšanā — tās kļūst 
par stāstīšanas pasākumu centriem. Piemēram, ASV 

stāstīšanas pasākumu organizēšana ir viena no biblio-
tēku pamatfunkcijām.

Bibliotēka ir lieliska vieta stāstiem un stāstīšanai. Tā 
ir labvēlīga un demokrātiska, moderna un informatīvi 
bagāta — kur gan vēl rodams tik daudz stāstu kā biblio-
tēkā! Turklāt bibliotēkām ir uzkrāta ievērojama stāstīša-
nas pieredze. Sarunas par grāmatām, interešu klubi, tik-
šanās ar ievērojamiem cilvēkiem, iepazīstināšana ar bib-
liotēku, nodarbības par dažādiem tematiem un daudzi 
citi pasākumi, kuru pamatā ir stāsts un stāstīšana, ir ba-

gātīgs materiāls stāstniecības attīstībai bibliotēkās.
Stāstīšanas pasākumi organizējami gan pieauguša-

jiem, bērniem un jauniešiem atsevišķi, gan dažādām 
paaudzēm kopā. Lielisks tandēms, ko lieliski apliecina 
arī Latvijas bibliotēku projektā gūtā pieredze, ir pirms-
skolas vecuma bērni un viņu vecāki. Pasākumus var rī-
kot gan bibliotēkas telpās, gan ārpus tām — citās ies-
tādēs vai brīvā dabā. Tie var būt kā mērķtiecīgi plāno-
ti sarīkojumi ar teātra un spēļu elementiem, tā brīvas, 
vienkāršas un nesamākslotas sarunas par noteiktu tē-
mu. Stāstīt var gan paši bibliotekāri, gan īpaši uzaicinā-
ti viesi, gan lasītāji un apmeklētāji. Nav viena visparei-
zākā stāstīšanas stila, visautentiskākā teksta vai vislabā-
kās stāstīšanas manieres. Katrs to veido saskaņā ar iz-
vēlēto stāstu, savu pieredzi un prasmēm, konkrēto au-
ditoriju. Arī tematika var būt visdažādākā, kaut biblio-
tēkām visnoderīgākie ir stāsti, kurus var izmantot no-
vadpētniecībā: stāsti par novadu un tā vēsturi. Diemžēl 
atsevišķu tematu stāstniecība ir apdraudēta — daudzi 
stāstītāji var aiziet mūžībā, līdz ar to jāsteidz fiksēt viņu 
stāstījumi. Pasākumu dokumentēšanai un publicitātei 
nenovērtējamas ir audio un video iespējas.

Bibliotēkas var organizēt arī stāstīšanas ciklu, pat 
festivālus, veidot stāstnieku klubus, rīkot kursus un mā-
cības, veidot stāstu arhīvu. Iedvesmai varētu izmantot 
Kurzemes stāstnieku festivālu “Ziv zup”, kas 2010.gada 
24.aprīlī notiks jau ceturto reizi. No vienas dienas pasā-
kuma 2007.gada 28.aprīlī tas izaudzis par vairāku die-
nu festivālu, kas ik gadu tiek organizēts aprīļa pēdējā 
nedēļas nogalē Kuldīgā — brīvā dabā Ventas krastā. 

Kuldīgas 
stāstnieces 
L.Lagzdiņas 
repertuārā ir stāsti 
arī par grāmatām 
un bibliotēku
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Savukārt Ventspils Amatu mājā katru nedēļu notiek 
ventiņu stāstnieces Līgas Reiteres vadītās vakarēšanas. 
Jauniešiem varētu būt interesanti stāstnieku konkur-
si. Kā piemēru var minēt bērnu un jauniešu stāstnieku 
konkursu “Teci, teci, valodiņa”, kas notiek ik gadu kopš 
1997.gada. Katram dalībniekam 5–7 minūšu laikā jāiz-
stāsta 3 stāsti: tautas pasaka, gadījums no dzīves un īss 
stāstījums par jebkuru tēmu. Latgales pusē — Viļānos 
— katru gadu, parasti februāra sākumā, notiek kultū-
ras darbinieces Ivetas Dukaļskas organizētais “Ziņģētā-
ju un stāstnieku konkurss”, kas pierāda, ka sacensības 
gars piemīt arī vecāka gadagājuma ļaudīm.

Stāstīšana ir priekšnesums. To atgādināja divu Stāst-
nieku ķēniņieņu, Latvijas Kultūras akadēmijas studen-
tes Initas Šalkovskas un Kuldīgas stāstnieces Liesmas 
Lagzdiņas uzstāšanās semināra noslēgumā. Jāpatur 
prātā, ka svarīga ir ne tikai stāstīšana, bet arī klausīša-
nās. Māksla ir ne tikai stāstu izstāstīt, bet arī to noklau-
sīties. Ikviens no mums ir potenciāls stāstītājs, bet ne 
visi mēs esam labi klausītāji.

(Ligitas Ieviņas un Māras Jēkabsones foto)

Ieteicamā Latvijas bibliotēkās pieejamā literatūra
Cilvēks. Dzīve. Stāstījums : rakstu krāj. Sast. un red. Agita Lūse. Rīga : Lat-

vijas Antropologu biedrība: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un 
mākslas inst., 2002. 154 lpp.

Dzīvesstāsti : vēsture, kultūra, sabiedrība. Sast.: Māra Zirnīte. Rīga : Lat-

Latvijas mutvārdu vēsture).
Folkloras vācēja rokasgrāmata: norādījumi folkloras vācējiem un uzraks-

tītājiem. Redkol.: E.Sokols, V.Greble, E.Kokare ; Latvijas PSR Zinātņu akadē-
mija. Valodas un literatūras inst. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izd., 
1958. 103 lpp.

Pakalns, Guntis. Stāstnieku kustība Rietumu pasaulē un tās iespējas 
Latvijā. No: Meklējumi un atradumi, 2008 : rakstu krāj. Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas inst. Rīga : Zinātne, 2008. 142.–170.lpp.

Rodari, Džanni. Fantāzijas gramatika : ievads stāstu sacerēšanas māks-

lā: rokasgrāmata pedagogiem un vecākiem. No itāliešu val. tulk. Astra Šmite. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 175 lpp.

Rudzītis, Jāzeps. Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19. un 20.gad-

simtā. Rīga : Zinātne, 2006. 180 lpp.
Spogulis : Latvijas mutvārdu vēsture. Māras Zirnītes sakārt. un red. Rīga : 

Vārkava : tradicionālā kultūra un mūsdienas : rakstu krāj. Sast. un iev. sa-
rakst. Janīna Kursīte, Jolanta Stauga. Rīga : Madris, 2008. 311 lpp.

Fox Eades, Jennifer M. Classroom tales : using storytelling to build 

emotional, social and academic skills across the primary curriculum. London; 
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2006. 157 p.

Grainger, Teresa. Traditional storytelling : in the primary classroom. Le-
amington Spa : Scholastic, 1997. 192 p.

Greene, Ellin. Storytelling: art and technique. 3rd ed. New Providence: 
R.R.Bowker, 1996. xxi, 333 p.

Grugeon, Elizabeth, Gardner, Paul. The art of storytelling for teac-

hers and pupils: using stories to develop literacy in primary classrooms. Lon-

Haven, Kendall, Ducey, MaryGay. Crash course in storytelling. West-
port: Libraries Unlimited, 2007. xii, 120 p.

Livo, Norma J., Rietz, Sandra A. Storytelling: process and practice. Lit-
tleton: Libraries Unlimited, 1986. xvi, 462 p. 

Narrative across media : the languages of storytelling. Ed. by Marie-Lau-
re Ryan. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2004. vii, 422 p.

Storytelling : interdisciplinary & intercultural perspectives. Ed. by Irene 

Thompson, Kristin. Storytelling in film and television. Cambridge : 
Harvard University Press, 2003. xiii, 172 p.

Traditional storytelling today : an international sourcebook. Ed. by Mar-

Wilson, Michael. Storytelling and theatre : contemporary storytellers 

and their art. Houndmills; New York: Palgrave Macmillan, 2006. xviii, 221 p.
Wright, Andrew. Storytelling with children. Oxford : Oxford Universi-

ty Press, 1995. 222 p.

 
1 Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras or-

ganizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, UNESCO, http://www.unesco.org). Dibināta 1945.gadā, lai veicinātu 
mieru un drošību pasaulē; sekmē sadarbību izglītības, zinātnes, kultū-
ras un komunikāciju jomā, iestājas par katras valsts neatkarību, tās kul-
tūras savdabības un unikalitātes saglabāšanu, neatkarīgas un demokrā-
tiskas izglītības sistēmas veidošanu. UNESCO LNK (http://www.unesco.lv) 
nodrošina Latvijas kā dalībvalsts sadarbību ar UNESCO, veicina tās kon-
venciju īstenošanu Latvijā, sniedz informāciju par Latvijas darbu UNES-
CO kontekstā.

2  Viena no pirmajām projekta prezentācijām notika Latvijas zinātnis-
ko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2008.gada rudens sanāk-
smē 2008.gada 28.–29.oktobrī Valmieras integrētajā bibliotēkā. Sk.: Kra-
sovska, Marlēna. Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku di-
rektoru 2008.gada rudens sanāksme 2008.gada 28.–29.oktobrī Valmie-
rā. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. Nr.46, 2009, 32.–33.lpp. Pieejams: http://
www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/bp-
46-Krasovska_Latvijas.pdf.

3 Semināru prezentācijas pieejamas UNESCO LNK tīmekļa vietnē:  
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/communication_and_info/
stb.html.

4 Par ķeceri uzskatītā čeha Jana Husa (Jan Hus, ap 1371–1415) ide-
ju ietekmē 15.gadsimta pirmsreformācijas Bohēmijā un Morāvijā (taga-
dējā Čehija) izveidojusies reliģiska kustība (protestantisma novirziens), 
kuras piekritēji, glābjoties no vajāšanām, ieceļoja Saksijā (Vācija) un ra-
da tur patvērumu. Draudzes nosaukums cēlies no apmetnes tuvumā 
esošā Hernhūtes kalna nosaukuma (Herrnhut). Latvijā hernhūtieši iera-
dās 18.gadsimta 30.gados un ātri vien iemantoja daudz piekritēju, īpa-
ši Vidzemē. Hernhūtiešu draudžu uzplaukums Latvijā novērojams 18. un 
19.gadsimtā. 20.gadsimtā tā darbība pamazām apsīka. Hernhūtiešu kus-
tība ir pazīstama ar savu emocionālo attieksmi pret Dievu, tam laikam 
demokrātiskajām, humānajām un progresīvajām idejām (piemēram, 
zemnieku vispārēja izglītošana un dalība sprediķos) un askētiska dzīves-
veida popularizēšanu.

5 Interesants skatījums uz padomju folkloru rodams: Kalniņa, Ie-
va. Latviešu padomju folkloras konstrukcija. No: Kultūra un vara : raksti 
par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. Sast.: Janīna Kursīte un Jolanta 
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