
Projekts bērniem un jauniešiem

”Lasīšanas veicināšanas idejas caur ”Lasīšanas veicināšanas idejas caur 
informācijas tehnoloģijām un kreatīvām 

aktivitātēm 
/Zarasi-Daugavpils/”



Projekta partneri
� Zarasu rajona municipālā bibliotēka (VP)
� Latgales Centrālā bibliotēka (PP)

Projekta finansētājsProjekta finansētājs
� Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

2007.-2013.gadam

Projektu līdzfinansē
� Zarasu rajona pašvaldība
� Daugavpils pilsētas pašvaldība



� Projekta kopējais budžets 132 752 EUR (93 
298 Ls), no tā: VP 60%, PP 40%

� LatLit programmas finansējums 85%,� LatLit programmas finansējums 85%,
pašvaldību līdzfinansējums 15%

� Latgales Centrālās bibliotēkas budžets 54 755 
EUR (38 482 Ls)



� Latvijā un Lietuvā veikto pētījumu analīze ļauj 
secināt, ka grāmatu lasīšanas biežums, 
pieaugot jaunieša vecumam samazinās. 

� Pēdējo gadu laikā ir ievērojama tendence � Pēdējo gadu laikā ir ievērojama tendence 
palielināties apmeklējuma skaitam, savukārt, 
grāmatu izsniegums jauniešiem samazinās.

� Arī Daugavpils un Zarasu bibliotēku statistika 
to apliecina �, tāpēc tika izvēlēta projekta 
galvenā mērķgrupa – 7.-11.klašu skolēni



� Popularizēt grāmatu lasīšanu un bibliotēku 
apmeklēšanu, ka vienu no stilīgākajiem brīvā 
laika pavadīšanas veidiem;

� Plašāk izmantot jaunās IT un ieviest � Plašāk izmantot jaunās IT un ieviest 
nestandarta atraktīvas darba formas, kas 
attīstītu bērnu un jauniešu lasītprasmes un 
lasītprieku;

� Uzlabot bibliotekāru kompetences, veicinot 
neformālo bērnu izglītību bibliotēkā



� 3 dienu radošās darbnīcas bērniem (Zarasos) ar 
modernajām tehnoloģijām (aktivitātes grupās ar 
profesionālajiem pasniedzējiem no Latvijas un 
Lietuvas); 

� 3 dienu radošās teātra mākslas darbnīcas bērniem � 3 dienu radošās teātra mākslas darbnīcas bērniem 
(Daugavpilī);

� literāri-muzikālie pasākumi Daugavpilī un Zarasos 
(Latvijas un Lietuvas jauno autoru un mūziķu tikšanās 
ar jauniešiem)

� ekskursija uz Utenas bibliotēku un tipogrāfiju



� 2 dienu mācību seminārs “IT un e-pakalpojumu 
attīstība Latvijas publiskajās bibliotēkās” (Daugavpilī)

� 2 dienu mācību seminārs “Jaunās IT Lietuvas 
publiskajās bibliotēkās” (Zarasos)

Seminārs “Bērnu lasīšanas attīstības nākotnes vīzijas � Seminārs “Bērnu lasīšanas attīstības nākotnes vīzijas 
Latvijā” (Daugavpilī)

� Seminārs “Bērnu psiholoģija un lasītveicināšanas
tendences Lietuvā” (Zarasos)

� Pieredzes apmaiņas braucieni uz modernajām 
bibliotēkām Latvijā un Lietuvā



Lai iesaist ītu jauniešus un pan āktu projekta 
atpaz īstam ību pils ētā paredzamas š ādas publicit ātes 
aktivit ātes:

� Akcija “Lasīt forši!” - grāmatu, T-kreklu un fleš-karšu
dāvināšana 200 potenciālajiem projekta dalībniekiem 
(2012.gada septembrī)(2012.gada septembrī)

� projekta aktivitāšu atspoguļošana sociālajos tīklos, 
skolu un bibliotēku mājas lapās u.c.

� brošūras par projekta aktivitātēm izdošana 
(bibliotekāru un projektā iesaistīto bērnu kopīgs darbs)

� projekta vizuālā atpazīstamība









Datortehnikas ieg āde
� datori (ar skārienjūtīgo ekrānu);
� digitālās fotokameras;
� digitālas videokameras;
� digitālais projektors ar interaktīvo tāfeli;� digitālais projektors ar interaktīvo tāfeli;
� e-grāmatu lasīšanas ierīces

Grāmatu ieg āde
� grāmatas – dāvanas bērniem;
� tematisko grāmatu kolekcija bibliotēkai;
� elektroniskās grāmatas



Apr īkojuma ieg āde
� saliekamas mēbeles (galdi, plaukti, krēsli);
� projekta informācijas stendi

Reprezent ācijas produkti
� T-krekli,� T-krekli,
� pildspalvas;
� piezīmju bloki;
� fleš-kartes;
� somas;
� brošūra



� Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm
www.lcb.lv
www.zarasubiblioteka.lt
www.biblioteka.lvwww.biblioteka.lv
www.daugavpils.lv
www.jaunatne.daugavpils.lv
www.latgale.lv


