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Presenter
Presentation Notes
Kopš 2002.gada Latvijas Nacionālā bibliotēka administrē VKKF finansētu lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”. Tā ir programma, kas apvieno valsts un pašvaldību, kā arī privāto sponsoru ieguldījumu lasīšanas un grāmatniecības attīstībā. 2008.gadā programma darbojas visā valstī 587 bibliotēkās, tai skaitā arī latviešu diasporas centros pasaulē un iesaista bērnus un jauniešus aktīvā lasīšanas sacensībā un grāmatu vērtēšanā. Pagājušajā gadā vairāk nekā 17 tūkstoši jauno lasītāju kļuva par Bērnu žūrijas ekspertiem Latvijā. 



Bērnu žūrija 2008.gadā - 587 
bibliotēkās

Presenter
Presentation Notes
Priecājamies par Liepāju un rajonu, kur 32 bibliotēkās darbojas Bērnu žūrija. Plaši aptverti ir arī Cēsu un Krāslavas rajoni – 30 bibliotēkās, tāpat aktīvi ir Talsu un Tukuma rajona bibliotekāri – 27 bibliotēkas katrā no rajoniem, atzinīgi vērtējami Limbažu un Preiļu rajoni, kur 26 – 25 bibliotēkās bērniem ir iespēja piedalīties Bērnu žūrijas aktivitātēs. Bet mums nezināmu iemeslu dēļ ļoti pasīvs ir Kuldīgas rajons – tikai 8 bibliotēkas ir iesaistījušās programmā “Bērnu žūrija”. 



Acis apstājas pie:

• Liepājas rajona – 32 bibliotēkas Bērnu 
žūrijā;

• Cēsu, Krāslavas – 30;
• Talsu, Tukuma – 27;
• Limbažu, Preiļu – 26; 25.
• Bet Kuldīgas rajons – tikai 8 bibliotēkas!!! 
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Presentation Notes
Šajās diagrammās ir redzams dalībnieku skaita pieaugums, sākot no eksperimenta 2001.gadā, kad iesaistīto bērnu skaits bija tikai 100, līdz 2007.gadam, kad jauno lasītāju un grāmatu vērtētāju skaits jau sasniedza 17 tūkstošus. Otra tabula rāda bibliotēku skaita pieaugumu, kuras piedalās programmā, 2008.gadā tās ir 587 bibliotēkas ( diagrammā attēlota situācija jūlijā, nedaudz vēlāk vēl 2 diasporas centri uzsāka darbību lasīšanas veicināšanā).  



Programmas novitātes:

• Divas reizes palielinājies skolu skaits, kas darbojas žūrijā

• Aktīvi turpinās latviešu diasporu centru iesaistīšana Bērnu 
žūrijas aktivitātēs. Pagājušogad tie bija 6 centri, šogad jau 14 
centri – Anglijā, Krievijā, Dānijā, Somijā, Austrālijā, 2 centri 
Īrijā un Niederlandē, 5 centri ASV

• Ir izstrādāta elektroniskā anketa, kas ļautu dziļāk izpētīt 
bērnu viedokļus, kā arī ļautu vērtēt detalizēti zēnu un 
meiteņu, lauku un pilsētas bērnu atšķirīgās lasīšanas 
intereses. Operatīvāk nogādāt rakstniekiem bērnu viedokļus 
un jautājumus



Elektroniskā anketa

Anketas links atrodams LNB mājas lapā 
www.lnb.lv Labajā pusē ir īpaša aktīvā 
saite Bērnu žūrija 

Presenter
Presentation Notes
Mājas lapā ir atdodama arī pamācība, kā elektroniskā anketa ir aizpildāma. Bažas, ka mazie bērni netiks galā ar tik apjomīgu anketu, nebūs pamatotas, jo viņiem nav jāaizpilda visi lauki. 

http://www.lnb.lv/


Informācija par bērnu žūriju un 
anketas aizpildīšanu 

Presenter
Presentation Notes
Ieskats svarīgākajās anketas lapās. 



Vispirms no saraksta ir jāizvēlas rajons, kur Bērnu žūrijas eksperta bibliotēka

atrodas, tad jāizvēlas bibliotēka, šeit ir arī variants “Cita valsts”

Presenter
Presentation Notes
Šīs anketas daļa tapusi, pateicoties KM Bibliotēku nodaļas darbinieku atbalstam, esam izmantojuši Bibliotēku reģistra iespējas to veidojot.  



Jāatzīmē izlasītās grāmatas

Presenter
Presentation Notes
Kad bērns ir atzīmējis izlasītās grāmatas, turpmāk uzrādās tikai tās un jautājumi skar tikai izlasīto.



Jādod grāmatu novērtējums, kā tās 
patikušas
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Presentation Notes
Izvēlās no  (ļoti patika, patika, drīzāk patika nekā nepatika, nepatika, ļoti nepatika). 



Kas tieši patika visaugstāk 
novērtētajā grāmatā?



Jautājums par grāmatas izskatu

Presenter
Presentation Notes
Tā kā anketēšanas rezultātus ir paredzēts izmantot arī grāmatu ilustrētāju un izdevēju informēšanai, mudināt bērnus izteikt viedokli par vizuālo grāmatas ietērpu, būtu ļoti svarīgi. 



Ko vēlētos citiem pastāstīt par 
labāko Bērnu žūrijas 2008 

grāmatu? 

Presenter
Presentation Notes
Ko vēlētos pastāstīt citiem par savu izraudzīto grāmatu? 



Grāmatas reklāma

Presenter
Presentation Notes
Grāmatas reklāmai jābūt pēc iespējas saistošākai, lai to varētu izmantot turpmākās bibliotēkas aktivitātēs.  



Jautājumi grāmatas tēliem, 
autoram

Presenter
Presentation Notes
Būtu ieteicams, lai visus jautājumus un arī šos, kas domāti grāmatas tēliem vai autoram, bērnu žūrijas eksperti iepriekš apdomātu vai uzrakstītu, lai pie datora varētu ātri pārrakstīt jau pārdomātu tekstu.  



Jautājums par to, cik ilgi bērns jau 
piedalās Bērnu žūrijā?



Seko jautājums ilglaicīgajiem 
Bērnu žūrijas ekspertiem  



Kā Jūs uzzinājāt par Bērnu žūriju?



Jāuzraksta, cik grāmatas 
pagājušajā gadā izlasījis? 



Mīļākā grāmata

Presenter
Presentation Notes
Šeit ir svarīgi saprast, ka jautājums par mīļāko grāmatu attiecināms uz vērtīgāko, kas vispār līdz šim ir izlasīts, ne tikai Bērnu žūrijas kolekciju. 



Informācija par Bērnu žūrijas 
ekspertu

Noslēgumā komentāri un ieteikumi programmas uzlabošanai.



Presenter
Presentation Notes
Aizpildītās anketas. Vai tas būtu arī bērnu skaits, kuri pabeiguši lasīt? Tabulā redzama situācija septembra beigās.



Lai līdz gada beigām savāktu vismaz 15 
tūkstošus viedokļu, katru dienu serverī 
jāienāk 150 anketām. Pašlaik izpildītas tiek 
30 - 70 anketas dienā.

• Esam izstrādājuši vienkāršotu anketu 1.-
4.klasēm, kuru tad vecākie bērni varētu 
palīdzēt ievadīt datorā.

• Līdz gada beigām tiks izsludināti 2 konkursi 
“Labākais bērnu žūrijas aģents” un 
karikatūru konkurss “Kas man traucē lasīt?” 



Kā uzlabot darbu ar bērniem? 

• Saviem spēkiem jāturpina programma “Pirmā 
tikšanās ar bibliotēku”?

• Uzlabot literatūras krājumus. Ja 50% ir lasītāji 
bērni vismaz 30% no jaunajām grāmatām ir 
jābūt bērnu, jāabonē bērnu žurnālus. 

• Padomāt par pakalpojumiem šai mērķgrupai.
• Aiciniet BLC darbiniekus uz rajona semināriem.

Presenter
Presentation Notes
Paslavēt vēlos Alūksnes, Bauskas, Daugavpils (arī pilsētas bibliotēkas ), Jelgavas, Madonas, Preiļu, Ventspils rajonus (10 – 12 bibliotēkas iesaistītas). Kuri visaktīvāk iesaistījušies programmā “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. 



Bibliotēku piemērotība pirmskolas vecuma 
bērniem

72%

11%

17%

Nepietiekoši nodrošinātas Daļēji nodrošinātas Nodrošinātas
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Presentation Notes
Šī diagramma rāda situāciju, kādu sniedza bibliotēkas, uzsākot savu dalību programmā “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Aptaujājot 219 bibliotēkas, 72% uzskatīja, ka pakalpojumu pašiem mazākajiem un viņu vecākiem tās nav gatavas sniegt, jo trūkst gan finansiālā, gan metodiskā nodrošinājuma. Pēc programmas realizēšanas situācija uzlabojās par 30%.    



www.ziliteunezis.lv

Presenter
Presentation Notes
Akreditācijas komisija sniegusi mums informāciju par ārkārtīgi bēdīgo stāvokli, kāds viņu apmeklējuma laikā atklājas vairākumā bibliotēku. Tikpat kā netiek abonēti bērnu žurnāli. Mūsu nacionālajiem bērnu izdevumiem vajadzīgs mūsu atbalsts. 



Kopā domāsim par nākotni, jo 
mazais būs liels!
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