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 reading group
 An organized group, usually sponsored by a library, school, church, 

or bookstore, whose members meet to talk about books they have
read. Most groups coordinate their reading so that everyone has
read the same book, or a work by the same author, in advance of
meeting. In some groups, a facilitator is selected, sometimes on a 
rotating basis, who begins the session with a brief talk about the
author or the book before opening the floor to discussion. 

 ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science)

 reading circle
 A group of people who meet regularly to read, study or discuss
books.

 Harrod’s librarians’ glossary and reference book

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx


«Lasītāju klubs»
 Publiskās bibliotēkas  centrālās tikšanās vietas lasītāju 

klubu  dalībniekiem
 Plašs informācijas resursu klāsts, visos formātos, 
 Zinošs bibliotekārs kā zinošs eksperts
 Instruments, lai veicinātu, attīstītu  lasītprasmi 
 Veicina sadarbības partneru rašanos
 Pieredze runāt par grāmatām, par izlasīto
 Sanākot kopā, rodas patīkamas, pozitīvas emocijas
 Tiek uzturēts  lasīšanas prieks
 Tiek lasīts bibliotēkā uz vietas, virtuāli
 Lielisks veids, kā veicināt krājuma popularitāti
 Laba publicitāti bibliotēkai



Lasīt vienu grāmatu
Lasīt vienas tēmas grāmatas 

Bērni
Jaunieši kopumā
Pieaugušie 
Seniori



Sanākmes 
Diskusijas
Neformālas sarunas
Grupa ar līderi
Grupa bez līdera
Koordinators
Grupas lielums 10—15 cilvēki



Uzzinājuši par to….
No grupas dalībniekiem
Bibliotēkā
No drauga/radinieka
Stāstot viens otram
Vēlme pievienoties…
Runāt par grāmatām
Apmainīties viedokļiem
Paplašināt lasīšanas paradumus
Rast prieku būt kopā



Latvijā

 Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte 
 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija





Teātris un dzīve                  Drellis un Puķu draugi

Vecmāmiņu klubiņš
Lasītāju klubiņš                     Saulespuķe

Saulīte     Sarma    
Senioru klubs                         Lasītprieks

Lapaspušu melnajā caurumā 
Grāmatu tārpiņš” (0-5 gadi)

Laikam līdzi                      Bērnu žūrijas eksperti

Mūsu sētas bērni         Ekspertiņš       Pūcēni
Sāga Aka  Grāmatu Varavīksne 



• Pusaudžu lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
• Projekts „Lasi un tev sekos” 
• “Lasīšanas vēstneši”
• Izmantojot lasīšanas aplikāciju Fastr Books, lai 

motivētu lasīt un radīt lasīšanas vidi sociālajos 
tīklos

• Bibliotēka – vieta, kur pārrunāt izlasīto



• Vairāki nevar lasīt viena nosaukuma  
grāmatu 

• Vienas grāmatas lasīšana ieilgst, pirmajam 
lasītājam vairs nav aktuāla 



Pieredze citās valstīs_Spānija

• Centralizēti iepirkta grāmatu kolekcija, viens 
nosaukums vairākos eksemplāros

• Kolekcija kā ceļojošā grāmatu kopa
• Vienlaicīgi tiek lasīta grāmata
• Aktīvā sarunā piedalās visi, nav bibliotekāra 

monologs, viens ir tikai kā vadītājs, bet tas var 
nebūt bibliotekārs. 
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 ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science

http://readingagency.org.uk/about/Programme_for_reading_groups.pdf
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx
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