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KKāāddēļēļ  tas ir svartas ir svarīīgi?gi?
•

 
Vadlīnijas attiecībā

 
uz bērnu bibliotēku 

pakalpojumi * bibliotēku pakalpojumi bērniem –
 svarīgāki kā

 
jebkad bērniem un viņu 

ģimenēm visā
 

pasaulē
 

*
•

 
Demogrāfijas jautājumi (2004-20334;2005-

 21497 jaundzimušie);
•

 
Labākie rādītāji pirmsskolas vecuma bērnu un 
viņu vecāku iesaistīšanā

 
–

 
Skandināvijas 

pieredze;
•

 
Vecumposma psiholoģija;

•
 

Metodes bibliotēku darbā
 

ar pirmsskolniekiem.





““PirmPirmāā  tiktikššananāās ar bibliots ar bibliotēēkuku””  MMēērrķķii
•

 
Pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas 
jautājumiem;

•
 

Popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs;
•

 
Veicināt sabiedrības pozitīvu attieksmi pret 
bērniem, vecākiem un bērnu kultūru kopumā;

•
 

Iekārtot maziem bērniem labvēlīgu vidi 
bibliotēkās;

•
 

Attīstīt bilžu grāmatas žanru.



IlgtermiIlgtermiņņa uzdevumia uzdevumi

•
 

Veidot lasītāju sabiedrību Latvijā;
•

 
Mazināt dzīves līmeņa atšķirības starp 
pilsētu un laukiem, dodot ģimenēm iespēju 
saturīgāk pavadīt brīvo laiku, kad bērniņš

 vēl pavisam mazs;
•

 
Sekmēt bērnu grāmatu daudzveidību 
oriģinālliteratūrā.



Paredzamie rezultParedzamie rezultāātiti

•
 

Lasītāju skaita pieaugums publiskajās bibliotēkās;
•

 
Jauna interesanta programma, kas piesaistīs 
sabiedrības uzmanību bibliotēkai  un izvirzīs tai 
augstākas prasības;

•
 

Vietējās sabiedrības saliedēšana kopīgam pozitīvam 
mērķim (programmas īstenošanā

 
paredzēts iesaistīt arī

 medicīnas darbiniekus, ārsta vizītes laikā
 

vecāki saņems 
ielūgumu ierasties bibliotēkā

 
kopā

 
ar mazuli);

•
 

Īpašas kustības tēvu izglītošanā
 

iesākšana par priekšā
 lasīšanas brīnumu un garīgu kontaktu ar savu bērnu. 



SadarbSadarbīības partneribas partneri

•
 

vecāki, 
•

 
vecvecāki, 

•
 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, 
•

 
pašvaldību darbinieki,

•
 

sociālie un veselības aizsardzības 
darbinieki. 



Projektu pieteikuma Projektu pieteikuma 
noformnoformēējums un satursjums un saturs

Projektu pieteikumi iesniedzami vienā
 eksemplārā

 
latviešu valodā

 
līdz 31.oktobrim

Projekta pieteikumā
 

jāiekļauj (prasības -
 

www.lnb.lv):
•

 
pieteikuma veidlapa;

•
 

informācija par projekta vietējās darba grupas 
pienākumu sadali, pasākumu programmu un 
parakstīts apliecinājums par dalību programmā;

•
 

pašvaldības finansiālā
 

atbalsta apliecinājums
(Lielu pašvaldību situācijā

 
–

 
bibliotēkas budžeta plāns 

attiecībā
 

uz pašiem mazākajiem)

http://www.lnb.lv/




Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!

Lai mazulis atrod vietu jūsu bibliotēkā!
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