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Resursi

• Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens. 
Nr. 8 (2013. gada 20. jūnijs)

• Piecas idejas norakstīto grāmatu radošai 
izmantošanai. 15.–16. lpp.

• Iestādīt puķi grāmatā...17. lpp.• Iestādīt puķi grāmatā...17. lpp.
• Pieejams: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/1361

Fotopamācība:
http://www.apartmenttherapy.com/diy-book-planters-145212

Videopamācība:
http://www.youtube.com/watch?v=8jX7JsjlAfQ



Aktivitāte: Paņem mani!

• “Lieko, nevajadzīgo” grāmatu plaukts
• Grāmatu maiņas punkts
• Grāmatu dāvinājumu plaukts
• ...• ...

• Ņemšanai / Atstāšanai
• Maiņai / Patapināšanai



Mazās brīvās bibliotēkas (Little Free Library)

• Darbības princips: Paņem grāmatu, atdod grāmatu 
(Take a book, return a book)

• Grāmatu koplietošanas kustība kā vietējās 
sabiedrības iniciatīva un aktivitāte

• Sākusies ASV, tagad izplatīta vairāk nekā 20 valstīs• Sākusies ASV, tagad izplatīta vairāk nekā 20 valstīs
• Dažāds bibliotēku dizains, izmērs un krājums

Saites: http://littlefreelibrary.org
https://www.facebook.com/LittleFreeLibrary
Video (angļu valodā): http://vimeo.com/72957294





Bibliotēka telefonbūdā



• Mazās brīvās bibliotēkas Lielbritānijas variācija
• Grāmatu var patapināt, atnest citu vietā utt.
• Krājuma apjoms ~100 vienības
• Lai krājumu uzturētu aktuālu, tas regulāri tiek • Lai krājumu uzturētu aktuālu, tas regulāri tiek 

mainīts
• Neskatoties uz vecmodīgo izskatu, bibliotēka ir 
ļoti moderna – tā strādā 24/7 režīmā un 
diennakts tumšajā laikā ir apgaismota



Tas pats ASV (Ņujorka)



Grāmatu maiņas punkts Berlīnē 



Publiskie grāmatplaukti 

• Public bookshelves, open bookshelves, 
public bookcase

• Mazo brīvo bibliotēku paveids Vācijā
• Parasti ierīkoti par ziedojumiem un tos • Parasti ierīkoti par ziedojumiem un tos 

uztur kārtībā vietējie brīvprātīgie
• Krājumā ~200 grāmatu, kas sešu nedēļu 

laikā pilnībā nomainās





Bibliotēka Bogotas parkā Kolumbijā



• Pavisam pilsētā ir 47 šādas bibliotēkas, visā 
valstī – ap 100

• Bibliotēkas izveidotas, lai veicinātu interesi par 
lasīšanu – kā lasīšanas veicināšanas projekts

• Bibliotēku darbību pieskata brīvprātīgie, kas ne • Bibliotēku darbību pieskata brīvprātīgie, kas ne 
tikai palīdz izvēlēties literatūru, bet arī organizē 
pasākumus bērniem un palīdz viņiem pildīt 
mājasdarbus

Video (spāņu valodā): 
http://www.bilinguallibrarian.com/2010/02/21/par
adero-para-libros-para-parques/



Brīvā bibliotēka Telavivas parkā 



• Sociāls projekts urbānai sabiedrībai
• Bibliotēkai nav ne sienu, ne durvju
• Caurspīdīgie plaukti naktī ir izgaismoti un 

pievērš uzmanību grāmatāmpievērš uzmanību grāmatām
• Bibliotēkas krājumā ir aptuveni 3500 

izdevumi 14 valodās
• Mērķauditorija – imigranti



Brīvdabas bibliotēka Magdeburgā (Vācija)

Open air library, outdoor library



Vasaras bibliotēka Londonā 



Lasīšanas veicināšanas aktivitāte 
Sidnejas pludmalē 



Lasīšanas veicināšana vīna dārzā (Beļģija)



• 12 plauktrindas tapa kā mākslas instalācija, lai 
savienotu divas svarīgākās lietas, ko baudīt 
vasarā – vīnu un grāmatu

• Grāmatu plaukti apzināti veido simetrisku 
vīnogulāju rindu turpinājumuvīnogulāju rindu turpinājumu

• Ikviens vīna dārza apmeklētājs var ņemt 
grāmatu no plaukta, patapināt to vai atstāt 
ziedojumu

• Tāpat apmeklētāji var šeit ziedot savas 
grāmatas



Grāmatu māksla citā skatījumā

• Fotogalerija Latvijas Bibliotēku portālā: 
http://www.biblioteka.lv/Galleries/ViewGallery.as
px?Id=22076

Informatīvs video (angļu valodā):
http://www.youtube.com/watch?v=ItBDO3OylM0
Dažas videopamācības (angļu valodā):
http://www.youtube.com/watch?v=DIWrEaqQhpI
http://www.youtube.com/watch?v=8u3cpr8WcmM



Iespēja piedalīties konkursā!

• Ziņojums grāmatnīcas “Jānis Roze” “Facebook” lapā 
(https://www.facebook.com/JanisRozeGramatnica):

Uzmanību visiem čaklajiem un radošajiem gariem!
Meklējam cilvēku/us, kas mācētu veidot papīraMeklējam cilvēku/us, kas mācētu veidot papīra
dekorus no vecām grāmatām. Interesentus lūdzam
sūtīt bildi/es ar saviem darbiem no papīra uz jr@jr.lv
līdz 22. oktobrim.

• Izmantojiet izdevību un piedalieties!


