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Pirmsskolas vecuma bērnu raksturojums
5–7 gadu vecums ir pārejas periods bērna intelektuālajā attīstībā, tas ir laiks, kad bērniem veidojas noteikts
domāšanas stils, paplašinās vārdu krājums, pilnveidojas valoda: skaidrāka izruna, secīgāka valoda, precīzāka
gramatiskā uzbūve. Izmaiņas ietekmē arī lasītprasmes un rakstītprasmes apguvi, kā arī bērna radošās spējas.
Interese par lasīšanu izveidojas 4–5 gadu vecumā. Brīdis, kad bērnam rodas vēlme lasīt, ir nopietns viņa
attīstības rādītājs. Sagatavošanas grupas bērnam jau būtu jālasa ar izpratni – viņam jāsaprot izlasītais un
jāspēj izteikt viedokli par to.
Ar bibliotēku un lasīšanu bērnus var iepazīstināt jau agrā bērnībā – pirmsskolas vecumā vai pat vēl agrāk.
Dodoties uz bibliotēku, bērni satiek svešus pieaugušos un komunicē ar tiem. Arī tādas elementāras lietas kā
sasveicināšanās un atvadīšanās ir komunikācija starp diviem cilvēkiem. Svarīgs princips bibliotēkas darbā ar
bērniem ir tas, ka ar rakstītiem tekstiem jāiepazīstina, spēlējoties, aizrautīgi darbojoties un kustoties.
Svarīgs faktors ir arī vecāku darbs ar pašu bērniem. Vecākiem jāpalīdz bērnam iejusties vidē, kas viņam apkārt.
Tāpēc, lai bērns sākumā neapmulstu, apmeklējot bibliotēku, vecākiem vajadzētu būt tiem cilvēkiem, kas turp
savu bērnu aizved pirmo reizi. Ir svarīgi, lai, sākot skolas gaitas, bērnam bibliotēka nebūtu sveša. Jo ātrāk
bērns iepazinis bibliotēku, jo lielāka iespēja, ka viņš to apmeklēs regulāri.

Pamatskolas vecuma bērnu/jauniešu raksturojums
Uzsākot skolas gaitas, bērni apgūst dažādas prasmes, kas saistītas ar lasīšanu un lasītprasmi – atbildēt un
uzdot jautājumus par izlasīto, veidot gramatiski pareizus teikumus, ieinteresēti klausīties stāstīto un lasīto,
iesaistīties diskusijās, atstāstīt izlasīto, izprast skaņas un burta saikni, lasīt vienkāršus (1–2 zilbju) vārdus,
saprast paša lasīto. Jau trešajā klasē bērni ir labi apguvuši šīs lietas un spēj strādāt ar izlasīto tekstu.
Šo bērna vecumposmu var uzskatīt par bērna intelektuālās attīstības lūzuma posmu. Viņa domāšana kļūst
arvien līdzīgāka pieauguša cilvēka domāšanai.
Tāpat kā pirmsskolas vecumā bērns eksperimentē ar dažādiem priekšmetiem, pusaudzis eksperimentē ar savu
identitāti, tādēļ viņš izmēģina neskaitāmas lietas, lai atrastu sev piemēroto. Lai to izdarītu ,vispirms ir no kaut kā
jāatsakās. Tas tiek darīts, lai atklātu savu unikālo identitāti, spētu iekļauties grupā, atrodot savu vietu starp
citiem jauniešiem.
Pusaudzis negrib, ka viņu kontrolē, taču viņš grib zināt, ka jūs esat blakus, lai sniegtu skaidru un patiesu
informāciju, padomu un drošu vidi.
Trīs svarīgākās lietas, ko vecāks varētu darīt, kad bērns ir sasniedzis pusaudžu vecumu – stiprināt attiecības
savā starpā; novērot bērna aktivitātes un veicināt bērna neatkarību.

Publisko bibliotēku darbības virzieni bērniem un jauniešiem
Publiskās bibliotēkas, kuras apkalpo bērnus un jauniešus, kā galvenos darbības virzienus ir
norādījušas:
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bērnu un jauniešu (līdz 18 gadiem), skolotāju, vecāku un citu interesentu bibliotekārais un
informacionālais nodrošinājums un apkalpošana;
jaunu lietotāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās;
lasīšanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū;
informācijas tehnoloģiju prasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;
piekļuves nodrošināšana kvalitatīvai informācijai;
bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte;
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas nodrošināšana.

Bērnu un jauniešu lasītāju skaits 2019. gadā sastāda 31 % no kopējā bibliotēku lasītāju skaita.

Bērnu un jauniešu nodaļu sadalījums Latvijā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Bērnu bibliotēka – Bauska, Gulbene, Jelgava, Jūrmala, Latgales Centrālā bibliotēka, Liepāja,
Rēzekne, Ventspils
Bērnu literatūras nodaļa – Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Dobele, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni,
Madona, Ogre, Preiļi, Rīgas Centrālā bibliotēka, Talsi, Tukums, Valka
Bērnu apkalpošanas nodaļa – Cēsis, Ludza, Salaspils, Valmiera
Bērnu literatūras centrs – Kuldīga, Limbaži, Salacgrīva, Saldus

Tendences
Skolu slēgšana/apvienošana
Publiskajām bibliotēkām samazinās skolēnu apmeklētāju skaits, ja tiek slēgtas tuvāk esošās
skolas, līdz ar to samazinās lasītāju skaits. Lai šo problēmu risinātu, bibliotēkas ir pielāgojušas
savu darba laiku un strādā brīvdienās. Brīvdienās tiek rīkoti pasākumi bērniem un jauniešiem.
Bibliotēka – satikšanās un atpūtas vieta
Ļoti daudzos pārskatos tiek minēts, ka bibliotēka mūsdienās ir satikšanās un atpūtas vieta.
Bibliotekāri ir nobažījušies par to, ka pazūd bibliotēkas īstā vērtība. Bibliotēkās arvien vairāk tiek
nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas – interaktīvie spēļu galdi, galda futbols,
televizori, galda spēles, smilšu lampas, atpūtas stūrīši.
Jauni formāti, kā piesaistīt auditoriju
Ir jābūt radošiem, jāinteresējas, kā citur pasaulē strādā ar bērniem un jauniešiem, un tas jāmēģina
pielāgot apstākļiem, lai to ieviestu savā bibliotēkā. Vienmēr ir vērtīgi pajautāt konkrētajai
auditorijai, kas viņiem šobrīd ir aktuāli.

Tendences
Vecumposmu īpatnības
Ar katru gadu arvien vairāk aktualizējas tas, ka bibliotekāram ir jāzina, kas attiecīgajā
vecumposmā notiek ar bērnu un jaunieti. Ir jāzina, ka, piemēram, 5 gadus veciem bērniem nevar
piedāvāt nodarbību 1 h garumā un likt viņiem paklausīgi sēdēt un darboties.
*Informatīvs materiāls par bērna attīstību.
Māca ikdienā nepieciešamās prasmes
Ir zināms, ka bibliotekārs ir arī psihologs un uzticības persona, taču diezgan daudzos pārskatos
minēts, ka bērniem un jauniešiem tiek mācīta cieņa, citu respektēšana, citu uzklausīšana,
palīdzēšana apkārtējiem un citas ikdienā nepieciešamās prasmes.
Patriotisms
Publiskajās bibliotēkās aktīvi noris darbs pie patriotisma aktualizēšanas. Notiek dažādi pasākumi
un radošās aktivitātes. Šie pasākumi ir labi apmeklēti un uz šiem pasākumiem nāk arī jaunieši.

Tendences
Aptaujas
Bibliotēkas seko līdzi mūsdienu tendencēm un veic aptaujas – par bibliotēkas pakalpojumiem,
izstāžu nepieciešamību, galda spēlēm, bibliotēkas iekārtojumu.
Vizuāli pievilcīgas lietas uzrunā bērnus un jauniešus
Mūsdienu bērni ļoti daudz ko uztver ar redzi, viņus piesaista košas lietas, tāpēc interneta saturs
tiem liekas saistošs. Bibliotēkas arvien vairāk domā par vizuālo tēlu pasākumu afišās, pievērš
uzmanību grāmatām, kurām ir vizuāli pievilcīgs priekšējais vāks, iekārto vizuāli pievilcīgus
jauniešu atpūtas stūrīšus.

Biežāk īstenotie pasākumi bibliotēkās
Valsts mēroga lasīšanas veicināšnas
pasākumi (rīko LNB):

● “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”
● “Nacionālā skaļās lasīšanas
sacensība”
● “Grāmatu starts”

Vietēja mēroga lasīšanas veicināšnas
pasākumi:

● Lokālie lasīšanas veicināšanas
pasākumi
● Tikšanās ar grāmatu autoriem un
ilustratoriem

Biežāk īstenotie pasākumi bibliotēkās
Citu inststitūciju projekti:

● Drošāka interneta diena
● “Mūsu mazā bibliotēka”
● Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa
● “Zvaigzne ABC” lasīšanas
stafete

Projekti:

● VKKF projekti (tikšanās ar
grāmatu autoriem un
ilustratoriem)
● Pārrobežu projekti (Jēkabpils,
Latgales Centrālā bibliotēka,
Ludza, Preiļi)

Labas prakses piemēri

Pasākumu tiešraides
2019. gada jaunums Valmieras bibliotēkā – vecākiem tika piedāvāta iespēja bibliotēkā
tiešsaistē sekot līdzi pirmajai mammu un tētu konferencei “Vecāku revolūcija” Cēsu
koncertzālē. Jaunais piedāvājums izraisīja lielu vecāku interesi, visas dienas garumā
pasākums bija apmeklēts.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā Bezatkritumu dzīvesveida festivāla ietvaros notika Ģimeņu
rīts “Plastmasas huligāni”. Tā bija teātra izrāde visai ģimenei pēc Agneses Vanagas
grāmatas motīviem 2. pamatskolas teātra pulciņa “Mākoņspārnis” izpildījumā.
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, kā vairāk rūpēties par planētas tīrību un
saudzēšanu. Bibliotēkā viesojās LNT televīzija un bija iespējams sekot līdzi pasākuma
gaitai televīzijas tiešraidē.

Brīvprātīgie bibliotēkā
Džūkstes 2. bibliotēka. 2019. gadā daudz palīdzēja brīvprātīgie jaunieši, veidojot dažādus
pasākumus mazākajiem bērniem.
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiāle. Vasaras brīvlaikā bibliotēka iesaistījusi
dažāda vecuma bērnus brīvprātīgajā darbā, aicinot palīdzēt biedrībai “Punktu brālība” projekta
“Laimīga bērnība bez šķēršļiem” īstenošanā. Projekta gaitā bērni piedalījušies pielāgoto spēļu
izgatavošanā un ieguvuši jaunas zināšanas un izpratni par līdzcilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Bulduru bibliotēka organizē priekšā lasīšanas pēcpusdienas, kad brīvprātīgie pusaudži lasa
pasakas mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Šādas priekšā lasīšanas aktivitātes bibliotēkā
kļuvušas par tradīciju un šobrīd kā brīvprātīgie skaļās, izteiksmīgās lasīšanas pienākumu uzņemas
tie bērni, kuri paši pirms pāris gadiem bija klausītāju lomā.

Radošas aktivitātes
Nīgrandes pagasta bibliotēka. Radošās rakstniecības nodarbības
“Rakstīt rakstīt”.
Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka lasīšanas veicināšanai
rīkoja pasākumu “Lasi frizierim” – kamēr frizieris griež vai veido
matus, bērni lasa priekšā sevis izvēlētu literatūru.
Brocēnu bibliotēka par 2019. gada veiksmes stāstu uzskata
pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vecākās grupas iniciatīvu
spēlēt bibliotēku grupiņā. Katru mēnesi tur tika nogādātas 20–30
grāmatas. Bērni tās skatījās, katru dienu viens no viņiem bija
bibliotekārs, kurš izsniedza citiem grāmatas. Audzinātājas šīs
grāmatas lasīja bērniem pirms gulēt iešanas. Uz grāmatām
audzinātājas ir piestiprinājušas ielaminētus numurus. Grāmatas ir
izsniegtas 3 grupām bērnudārzos, vēl vienā grupā bērni no
personīgajām grāmatām izveidojuši šādu bibliotēku.

Sadarbība ar Ceļu satiksmes
drošības direkciju (CSDD)
Jelgavas
Bērnu bibliotēka “Zinītis”,
sadarbojoties ar Valsts policiju un CSDD,
bibliotēkā organizēja Velo skolu bērniem.
Kopumā tika apmācīti 100 skolēni 4 grupās, no
kuriem 79 skolēni bibliotēkā sekmīgi nokārtoja
CSDD Velosipēda kvalifikācijas eksāmenu.
Nodarbības grupai ilga 4 dienas un piektajā tika
kārtots eksāmens. Vienu nodarbību vadīja
Valsts policijas pārstāvji Drošības klasē, runājot
par drošību uz ceļa, savukārt ceļu policists
palīdzēja skolēniem apgūt satiksmes regulētāja
žestus.

Gāliņciema bibliotēka sadarbībā ar CSDD
Ventspils nodaļu organizēja “Velo skoliņu”, kurā
bērni apguva braukšanas noteikumus un
noslēgumā,
nokārtojot
testu,
ieguva
velosipēdista braukšanas apliecību.

Lielā punktu spēle
Vasaras mēnešos Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notika lielā punktu spēle “Sienāzītis – spēlmanītis”. Jūnijā
bērni ciemojās dzīvespriecīgā Sienāzīša mājās – pļavā, mežā, dārzā – visur, kur aug dažādi augi un zied puķes.
Spēlējot spēli, mācījās atpazīt daudzos mūsu tuvākā apkārtnē augošus augus, krūmus un kokus, kā arī
noskaidrot to ārstnieciskās vai, tieši pretēji, indīgās īpašības. Jūlijā tika svinēti Pilsētas svētki. Kopā ar Sienāzīti
bērni iepazina Jēkabpils vēsturi, ievērojamākās vietas un apskates objektus, pilsētas slavenākos ļaudis un viņu
veikumu. Savukārt augusta spēlē bija iespēja doties ekskursijā – neklātienē apceļot dažādas neparastas vietas
Latvijā, uzzināt, kādi izskatās pilsētu ģerboņi un “iepazīties” ar slaveniem Latvijas cilvēkiem – māksliniekiem,
rakstniekiem, sportistiem. Pareizās atbildes spēles dalībnieki meklēja gan grāmatās, gan internetā. Tika
izspēlētas arī dažādas kustību spēles. Trīs mēnešu laikā spēlē piedalījās 481 dalībnieks.

Bibliokvests
Plašu interesi raisīja 7.–12. klašu skolēniem paredzēts bibliotēku popularizējošs pasākums – bibliokvests
“Lieliskais piecnieks”, ko īstenoja Latgales Centrālā bibliotēka. Tas tika veidots kā aizraujošas un dinamiskas
orientēšanās sacīkstes, kurās izkļūšanai no dažādiem bibliotēkas sektoriem dalībnieku komandām bija jāatrod
telpā paslēpti vārdi un tie jāsavirknē izlaušanās parolēs. Neformālā veidā skolēni iepazina bibliotēkas sektorus,
mācījās sadarboties, strādāt komandā un efektīvi sadalīt uzdevumus. Katru komandu pavadīja bibliotēkas
darbinieks. Pasākuma noslēgumā visas komandas saņēma diplomus un saldu cienastu, bet kvesta
uzvarētājiem tika pārsteiguma balvas. Bibliokvestam starts tika dots Bibliotēku nedēļā, bet, reaģējot uz lielo
interesi, pieteikumi dalībai tika pieņemti arī turpmāk. Turklāt pasākuma apmeklētāju pozitīvās pieredzes
rosināti, bibliokvestā vēlējās piedalīties arī jaunāku skolēnu klašu grupas.
Plašāka informācija www.facebook.com

Interešu grupas, klubi, tikšanās bibliotēkā
Latgales Centrālās bibliotēkas sadarbība ar Daugavpils 3. vidusskolas Vecāku klubu veiksmīgi noritēja arī
2019. gadā. Vecāku kluba aktivitātēs piedalās gan skolotāji, gan vecāki kopā ar bērniem, apvienojot kopā
vairāku paaudžu lasītājus. Martā Vecāku kluba dalībnieki bibliotēkā piedalījās informācijas stundā “QR kods –
iespējas un draudi”. Kopā ar pedagogiem un skolēniem tika izmēģināta QR kodu izmantošana mācību procesa
organizēšanā. Decembrī pulcējāmies stāstu sacerēšanas darbnīcā “Manas sirds stāsti” un radošajā darbnīcā
sociālās akcijas “Eņģeļa pasts” ietvaros.
Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā tika organizēta interešu grupa “Bibliotēkas draugi”
skolēniem, kuri ir izrādījuši interesi, ka vēlas centrā darboties, pastāstot savas vēlmes un vajadzības. Notika 3
nodarbības: filmu pēcpusdiena, aktivitāšu grāmatu iepazīšana un uzdevumu veikšana par Ziemassvētku
tematiku.
Kastīres bibliotēkā ir izveidojusies ļoti laba jauna tradīcija – tikties katru sestdienu bibliotēkā. Bērni paši
savlaicīgi izvēlas katras sestdienas pasākuma vadītāju. Un tad viss ir vadītāja ziņā: grāmatas izvēle, mīklas,
rotaļas, konkursi. Bērniem tas ir kas jauns un patīk. Bērni, kā izrādās, ir ļoti atbildīgi. Ģimene iesaistās, vecāki
atbalsta, lai pasākums būtu interesants. Sacensību gars veidojas ne tikai bērnu vidū, bet arī starp vecākiem.
Sestdienās kopā ar skolēniem nāk jaunākie bērni, kas bibliotēku līdz šim nebija apmeklējuši.

Sarunu cikli
Ulbrokas bibliotēkā un Bauskas Bērnu bibliotēkā 2019. gada
jaunums ir trīs sarunu cikli “Grāmata uz mana galda”, lai iepazītos
un runātu par jauniešu grāmatām (nobriedušu cilvēku grāmatām),
kuras lasa jaunieši +/– 16. Kā diskusijas iniciatore darbojās Ance
Zveja no uzņēmuma “Latvijas Grāmata”. Sarunai tika izvēlētās
grāmatas, kuras varētu interesēt jauniešus, tostarp grāmatas
angliski, grāmatas par piedzīvojumiem, fantāziju, apokalipsi,
cilvēci, tās pagātni, tagadni un nākotni.
Kopumā secināms, ka sarunu cikls 16+ “Grāmata uz mana galda”
ir tematiski interesants, aktuāls un saistošs tikai nelielai daļai
interesentu, tam nav vienotas zināmas auditorijas kopums.
Plašāka informācija.

Plakāts no Bauskas
bibliotēkas pasākuma

Izstāde
Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā – izstāde “Noskatījies filmu? Izlasi arī grāmatu!”.
Izstādē izvietotas grāmatas, pēc kurām uzņemtas filmas, kā arī grāmatas, kurās aprakstīti multfilmu sižeti.
Grāmatas tika iesaiņotas, un uz to vāciņiem bija redzams attiecīgās filmas reklāmas plakāts. Tādējādi lasītāji
izvēlēties grāmatu varēja tikai pēc filmas, nezinot, kāda grāmata slēpjas iesaiņojumā. Izlasot un atnesot
grāmatu atpakaļ uz bibliotēku, lasītāji tika aicināti aizpildīt nelielu aptaujas
anketu, tādējādi bibliotekāres centās noskaidrot atbildi uz mūžseno
strīdus jautājumu “Kas labāks – grāmata vai filma?”.
Papildus informācija - www.ziemellatvija.lv

Dzejas dienas
Dzejas dienu mēnesī – septembrī – Cēsu Centrālā bibliotēka sagatavoja
muzikāli literāru stundu “Kā dzejolis multfilmā pārvērtās…”. Tās mērķis bija
popularizēt dzejniekus (Raini, Aspaziju, Viku, Jāni Peteru, Ojāru Vācieti, Vili
Plūdoni), kuru dzejoļi ir izmantoti animācijas filmu tapšanā. Šādā, bērniem
tīkamā veidā, nedaudz ielūkojāmies arī latviešu animācijas filmu tapšanas
vēsturē. Esam patiesi gandarīti par pedagogu ieinteresētību. Pieprasījums pēc
muzikāli literārajām stundām ir ļoti liels. Divu nedēļu laikā tika realizētas 17
šādas stundas (dažas no tām pat vairāku klašu skolēniem kopā)!
Jau trešo gadu septembrī turpinājām aizsākto Dzejas dienu tradīciju, meklējot
jaunos dzejniekus – skolniekus (1.–9. klašu audzēkņus). “Dzejas pēcpusdiena
bērniem” 27. septembra pievakarē pulcināja 10 drosmīgus jaunos talantus, kuri
uzdrošinājās stāties plašākas publikas priekšā, lai paši izpildītu savus dzejoļus.
Interesanti, ka šogad pasākumā ar savu dzeju skatītājus priecēja tikai meitenes.
Lai jaunajām dzejniecēm ļautu sajusties īpašām, tika lemts, ka vērtēšana būs
visām vienāda, neizceļot labākās, tāpēc pasākuma beigās katra meitene saņēma
dāvaniņu, atzinības rakstu un pozitīvu atsauksmi par savu veikumu. Šoreiz
žūrijas vietā pasākumā bija ieradies īpašais viesis – režisors, aktieris un dzejas
mīļotājs Gatis Cīrulis, kurš bija patiesi sajūsmināts par bērnu veikumu.

Animācijas filmas
Salaspils bērnu bibliotēka. Bibliotēku nedēļas laikā Bērnu nodaļā notika animācijas radošā darbnīca
mākslinieces – animatores Daces Liepas vadībā, kurā piedalījās Salaspils 1. vidusskolas vizuālās mākslas
pulciņa audzēkņi. Iesākumā dalībnieki iepazinās ar multiplikācijas filmu veidošanas pamatiem, pēc tam
katram no plastilīna bija jāveido dažādi tēli un fona attēli. Tad bija iespēja pašiem iejusties multfilmas veidotāju
lomā. Kopīga darba rezultātā tapa jauka animācijas filmiņa “Viena maza muiža”. Dacei Liepai brīnišķīgi
izdevās animācijas filmai izveidot sižetu – no vienas dziesmiņas radot stāstu, kurā parādās senā Doles muiža
un dažādie tēli atdzīvojas, radot nelielu muižas dzīves ainiņu. Salaspils bērnu veidotā animācijas filma “Viena
maza muiža” tika iesniegta Bērnu un jauniešu animācijas festivāla konkursam “DEBESmANNA”. Rezultātā
profesionālas žūrijas vērtējumā tika iegūts diploms par kultūrvēsturiska objekta aktualizēšanu.
Padures pagasta bibliotēka. Ļoti interesanta izdevās radošā darbnīca sadarbībā ar Padures muižu un
mākslinieci – animatori Daci Liepu. Padures bērni mākslinieces vadībā veidoja animācijas filmu par Padures
muižu. Filmiņas pirmizrāde notika 2020. gada februārī.
Sižets par filmiņu pieejams šeit.

Foto orientēšanās/konkurss
Tukuma bibliotēka. 2019. gada 30. novembrī pirmo reizi tika veiksmīgi īstenots jauns
pasākumu veids – foto orientēšanās spēle “Iepazīsti Tukuma durvis”. Pasākuma ideja
radās, iedvesmojoties no jaunas, talantīgas Izraēlas rakstnieces un mākslinieces Einatas
Carfati grāmatas “Kaimiņi”. Pasākums tika īstenots kā sadarbības projekts ar SIA
“Lonas”, kas atbalstīja pasākumu ar vērtīgām dāvanām pasākuma dalībniekiem un
bibliotēkai. Pasākuma mērķis bija sameklēt 12 ēku durvis pēc fotoattēliem vienas stundas
laikā. Pasākuma sagatavošanas process bija interesants un aizraujošs arī pašiem
bibliotēkas darbiniekiem. Bija jāņem vērā, ka durvīm jābūt ļoti dažādām – gan tādām,
kuras uzreiz atpazīstamas un viegli atrodamas, lai uzdevums nebūtu par grūtu, gan
tādām, kuras ieraudzīt un atrast varēja tikai vērīgākie dalībnieki. Īpaša pasākuma vērtība
bija ģimenisku vērtību popularizēšana, jo konkursā piedalījās 15 ģimeņu komandas ar
bērniem. Pārsteidzoši, ka vairākas ģimenes pirmo reizi iepazina bibliotēku tieši šī
pasākuma laikā.
Mežāres bibliotēka. Tā kā bibliotekāre ir fotogrāfe, ir ļoti apsveicami, ka šajā nodarbē
tiek iesaistīti jaunieši un bērni. 2019. gadā tika rīkots fotokonkurss “Rudens mozaīka”.
Fotokonkursa mērķis: atspoguļot rudens noskaņas un burvību dabā, parādīt tā sajūtas
krāsu virpulī un vispārdrošākajās fantāzijās, iemūžinot to košā kadrā, lai taptu
iedvesmojoša foto izstāde. Šis konkurss guva lielu atsaucību.

Foto orientēšanās/konkurss
Gulbenes novada bibliotēka. Fotokonkurss “Mans kaķis guļ
savādāk” arī pulcēja daudz interesentu. Fotokonkurss tika
organizēts pavasarī. Konkursam fotogrāfijas iesniedza 24 bērni un
jaunieši gan no pilsētas, gan no pagastiem (Lejasciema, Lizuma,
Daukstu). Mēnesi bibliotēkas apmeklētāji balsoja par, viņuprāt,
labāko attēlu. Pie balvām tika pirmo trīs vietu ieguvēji. Jūlija
izaicinājums bija tāds ekspromta konkurss, jo bijām pamanījušas, ka
bibliotēkā katru dienu nāk vieni un tie paši bērni un diezgan
bezmērķīgi pavada savu laiku. Tika izveidotas darba lapas ar
diezgan sarežģītiem uzdevumiem, kurus pildot vajadzēja ne tikai
meklēt atbildes grāmatās un žurnālos, bet arī padomāt un atbildēt uz
atjautības uzdevumiem. Konkursā piedalījās 17 bērni, vecumā no
10–14 gadiem. Konkurss sastāvēja no 8 daļām: bija jāspēlē spēles;
jāliek puzles; jāmeklē atbildes grāmatās; jārisina mīklas; jāmeklē
tautasdziesmas un jāatbild uz jautājumiem par Gulbenes pilsētu.
Bērni aktīvi iesaistījās un ar aizrautību pildīja uzdevumus.

Konkurss
Īles bibliotēkā visas vasaras garumā notika konkurss “Iepriecināšu latviešu
valodas skolotāju”. Tas sākās 1. jūlijā un ilga līdz augusta beigām. Konkursā
piedalījās 9 mazie lasītāji vecumā no 6 līdz 14 gadiem.
Konkursa mērķis bija vasarā izlasīt grāmatas, lai iepriecinātu latviešu valodas
skolotāju.

Patriotisms
Valmieras integrētā bibliotēka. “Karogs un Valmiera” ir jauna nodarbība skolēniem, kas veltīta valsts svētku
mēneša aktivitātēm. Nodarbība izveidota un adresēta visām vecuma grupām no 1. līdz 12. klasei. Nodarbībā
ir iekļauta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu veidotā animācijas filma “Karoga stāsts” un
fragments no Cēsu jauniešu iniciatīvas projektā veidotās filmas “Ceļš”. Katrai vecuma grupai bija arī
sagatavoti uzdevumi tēmas izpratnei un vizualizācijai.
Patriotisma nedēļā Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā viesojās Raiņa vidusskolas 4. klase. Tika rīkota
bibliotekārā stunda “Sibīrijas bērni”, kuras laikā ar bērniem tika pārrunāts, kāpēc tieši šajā dienā ir jāatceras
un jāgodina kaujās kritušie karavīri, kāpēc jādzied patriotiskas dziesmas, jāiededz svecīte un jāiet lāpu
gājienā un kāpēc šajā dienā ir svarīgi atcerēties, dalīties atmiņās un uzklausīt dzīvu vēstures liecinieku
stāstus. Uz šo pasākumu bija aicinātas divas vēstures liecinieces – Sibīrijas bērni: Valija Gaudzeja un Ruta
Krapāne, kuras dalījās atmiņās par Sibīrijā pavadīto laiku, par skolas gaitām, bērnības nerātnībām un skaudro
patiesību, ko apjautušas tikai daudzus gadus vēlāk, jo par to nebija ļauts runāt. Īpašā viese bija Ance Annija
Jaseviča, kura saviem klases biedriem nolasīja pašas uzrakstīto eseju par vēstures melnākajām lappusēm –
deportācijām, kas tieši skārušas arī viņas ģimeni. Ance Annija ar šo eseju ir piedalījusies fonda “Sibīrijas
bērni” izsludinātajā konkursā “Sibīrijas bērni 1941/1949 – trimdas bērni 1944” un ieguvusi 1. vietu Latvijā.

Bibliotēka ārpus bibliotēkas
Ķekavas pagasta bibliotēka, kā īpašu jaunumu min radošo ideju, kas tiek izpildīta kopā vietējo tirdzniecības
centru “LIIBA”. Sadarbības rezultātā tirdzniecības centrā “LIIBA” tiek izvietotas (sakarinātas pie griestiem) 100
aploksnes ar latviešu autoru dzejoļiem. Katrā aploksnē ir cits dzejolis, un garāmgājēji ar afišas palīdzību tiek
aicināti aploksnes paņemt sev līdzi kā savdabīgu sveicienu – nejauši izvēlētu, bet katram īpaši veltītu, tādējādi
popularizējot Dzejas dienas un bibliotēku, jo uz aploksnes ir uzraksts, kurš vēsta par sveicienu no Ķekavas
bibliotēkas, Jaunatnes iniciatīvu centra un tirdzniecības centra “LIIBA”.
Bulduru bibliotēka piesaista lasītājus šādi: “Dodamies uz tuvējo bērnu rotaļu laukumu, jūras piekrasti un
uzrunājam vecākus ar bērniem, stāstot par bibliotēkas pakalpojumiem un piedāvājām nofotografēties kopā ar
grāmatu rūķi Lasīti”.
Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja 2019./2020. mācību gada sākumā piedalījās pirmsskolas izglītības
iestādes “Pūcīte” organizētajā vecāku sapulcē, kurā vecākus iepazīstināja ar lasītveicināšanas programmu
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, aicinot tajā piedalīties gan bērnus, gan vecākus un skolotājas, kā arī
pastāstīja par bibliotēkas sadarbību ar bērniem un audzinātājām, kopīgi noorganizētajiem pasākumiem,
nākotnes iecerēm.

Bibliotēka ārpus bibliotēkas
Litenes pagasta bibliotēkas vadītāja piedalījās Gulbenes jauniešu centra “Bāze” organizētajā
diskusijā “Kafija ar politiķiem” 2018. gadā. Diskusijas mērķis – uzklausīt Litenes pagasta jauniešu
vajadzības, intereses un viņu redzējumu, kā pilnveidot un uzlabot dzīves vidi. Diskusijās daudzi kā
pirmo pulcēšanās vietu bērniem un jauniešiem minēja pagasta bibliotēku. Tā aizsākās sadarbība
ar Gulbenes mobilo jauniešu centru. Tikšanās reizēs bērni spēlēja galda spēles, notika 11
robotikas nodarbības. Pasākumos līdzdarbojās brīvprātīgais jaunietis no Francijas.
Mērsraga novada bibliotekāre ir goda viesis bērnudārza izlaidumā.
Valdemārpils bibliotēkā bērnudārza audzēkņi nāk ar pašu gatavotām mantiņām izgreznot
bibliotēkas egli.
Laucienes pagasta bibliotekāre regulāri apciemo bērnudārzu, rāda jaunās grāmatas, lasa
priekšā.
Talsu bērnu bibliotēka strādā ar visiem 5 pilsētas bērnudārziem. 2019. gadā ar katru
pirmsskolas iestādi tika sastādīti nodarbību plāni mācību gadam.

Sirsnība
Ludza. “Stāsts par labu sirsniņu”. Pasākums sešgadīgiem bērniem. Tajā stāstīts par grāmatām,
kuru galvenie varoņi paveic kādus sirsnīgus un lietderīgus darbus. Saruna par to, cik svarīgi ir
satikt cilvēkus, kuri var palīdzēt grūtā brīdī vai vienkārši iepriecināt. Radošajā darbnīcā veidojām
sirsniņas, kuras pēc tam bērni dāvināja māmiņām.
Preiļi. “Mana mīļā sirsniņdiena”. Pasākumā piedalījās Preiļu 1. pamatskolas 2.c klase. Pasākuma
mērķis – veicināt lasītprasmi un popularizēt labestību savstarpējā saskarsmē. Skolēni kopā
izlasīja Deivida Mellinga grāmatu “Kur ņemt vienu apkampienu?” un izmēģināja visus
apkampienu veidus, kā arī uzzināja, kas ir kompliments, kādos gadījumos to lieto. Pasākuma
noslēgumā bērni izveidoja apsveikumu Valentīndienā saviem mīļajiem.

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
Pārrobežu sadarbības projekta “Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un
izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros Preiļu, Daugavpils, Utenas un Zarasu
publiskajās bibliotēkās ir izveidoti Ģimenes digitālo aktivitāšu centri. Piedāvājums ir orientēts
galvenokārt uz ģimenēm ar bērniem un dažāda vecuma skolēnu grupām, taču gaidīti ir arī individuāli
apmeklētāji neatkarīgi no vecuma vai iepriekšējas pieredzes tehnoloģiju izmantošanā. Ģimenes digitālo
aktivitāšu centru tīkls jeb DigiHubs ir veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg
Latvijas-Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam ietvaros.DigiHubs tīkla izveide ļauj būtiski paplašināt
līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kā arī Utenas, Zarasu un Daugavpils
publiskajās bibliotēkās.
Latgales Centrālās bibliotēkas
Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs

Preiļu Galvenā bibliotēka

Problēmas
Bibliotēkai nav blakus skolas un/vai pirmsskolas izglītības iestādes
Ja blakus nav izglītības iestādes, tad ir grūti uzrunāt bērnus un jauniešus nākt uz bibliotēku. Kā
atzīst Skujetnieku bibliotēkas vadītāja: “ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā
sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu
viedokli.. ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu grāmatu vai filmu.”
Lasīšanas paradumu maiņa
Bērni un jaunieši labprāt izvēlas lasīt īstus tekstus, ko piedāvā mācību grāmatas un nespēj izlasīt
garus tekstus. Vai tiešām? Vai viņiem tiek piedāvāts saistošs teksts? Vai mācību grāmatās teksts ir
aizraujošs un spēj ieinteresēt skolēnus?
Daudzos pārskatos lasāms, ka problēma ir tāda, ka vairs nav ieteicamās literatūras sarakstu, jo
bērni nav ieinteresēti lasīt garus tekstus.

Problēmas
Nav pieņemama bērnu un jauniešu uzvedība bibliotēkā
Bibliotekāri netiek galā ar bērniem un jauniešiem, kuri nemāk uzvesties bibliotēkā – trokšņo,
uzvedas skaļi, neklausās bibliotekāra aizrādījumos, nelasa, traucē citiem apmeklētājiem.
Bērni ar īpašām vajadzībām
Nav informācijas un zināšanu, kā strādāt ar šiem bērniem. Publiskās bibliotēkas, kuras sadarbojas
ar speciālajām izglītības iestādēm, ir drošās rokās, jo blakus ir pedagogs, kurš zina un māk
komunicēt ar šiem bērniem, taču ne vienmēr ir blakus zinošs cilvēks, kurš var palīdzēt.
Nav sadarbības un atsaucības no citām institūcijām
Pārskatos varēja lasīt, ka publiskā bibliotēka labprāt sadarbotos, taču skolas bibliotēka vai kāda
cita tuvumā esošā bibliotēka to nevēlas darīt un nav atsaucības uz kopīgām aktivitātēm.

LNB Bibliotēku attīstības centra ieteikumi problēmu risināšanai
Runāt ar bērniem un jauniešiem
Mūsdienu jauniešiem ir nepieciešamas uzticības personas, kurām uzticēties. Tie nav draugi, bet
pieaugušie. Ja vecāki ir aizņemti ar savām problēmām, viņiem nav laika saviem bērniem. Kur nu
vēl viņus uzklausīt un iedziļināties viņu problēmās. Tieši tāpēc jaunieši meklē atbalstu ārpus
mājās. Bibliotekāri gadu no gada min to, ka jaunieši nāk runāties pie viņiem. Viņi stāsta ļoti
privātas lietas par situāciju ģimenē. Ja ir šāda situācija, uzklausiet konkrēto cilvēku un sazinieties
ar vecākiem. Ierosiniet viņiem kopā parunāt, aiziet uz kafejnīcu utt. Nestāstiet, ko jums bērns
teica, bet vienkārši uzrunājiet vecākus.
Runāt ar vecākiem par bērnu un jauniešu uzvedību bibliotēkā
Ja dzīvojat nelielā pilsētā, jūs viens otru pazīstat un nevajadzētu būt problēmām satikt bērnu un
jauniešu vecākus. Veltiet pāris minūtes, lai viņus uzrunātu un pieklājīgā veidā aiciniet, lai parunā
ar savu bērnu, par elementārām uzvedības formām. Bieži vien bērnu un jauniešu “sliktā” uzvedība
ir tāpēc, ka viņiem trūkst vecāku uzmanības un nav kam uzticēties.

LNB Bibliotēku attīstības centra ieteikumi problēmu risināšanai
Pārskatīt bibliotēkas lietošanas noteikumus
Laiki mainās, un bibliotēkai ir jāpielāgojas mūsdienām. Varbūt ir vērts pārskatīt bibliotēkas
lietošanas noteikumus? Ieviest skaļās stundas, kurās skolēni var aktīvi darboties? Ja
pieaugušajiem traucē, lai nāk citās stundās. Vienmēr ir vērts arī paskatīties citu valstu pieredzi un
radoši tikt galā ar situāciju.
Atrast vietu, kur bērni un jaunieši var būt viņi paši
Pajautājiet jauniešiem, kādu vidi viņi vēlas redzēt bibliotēkā. Veiciet anketēšanu vai uzrunājiet
viņus aci pret aci. Varbūt viņiem nav nepieciešams nekas daudz. Ja tas ir realizējams, izdariet to,
un jūs jauniešu acīs būsiet cienījams cilvēks.

Ierosinājums*

* Aicinām padomāt par šādas idejas īstenošanu vietējā
mērogā un/vai valsts mērogā. Ja ir ieteikumi, droši
rakstiet Madarai Freivaldei: madara.freivalde@lnb.lv

Darbojoties kopā, mēģināsim kaut mazliet
mazināt negācijas un mācīsimies popularizēt
bibliotēku darbu, jo maz kas pamana milzīgo
bibliotekāra darbu, bet darbinieki paši ir ļoti
kautrīgi, lai sevi slavētu. Varbūt ir jāizveido
kāda akcija, piemēram, kā Latvijas pastā
(konkurss “Mans Pastnieks”, lai katrā Latvijas
reģionā noteiktu un godināto to pastnieku un
pasta nodaļas operatoru, kuru klienti atzinuši
par uzticamāko, izpalīdzīgāko un atbildīgāko),
tad mums tas būtu MANS BIBLIOTEKĀRS.
Tas ir tikai kā piemērs, jo diemžēl, mums ar
sevis slavināšanu un labo darbu izrādīšanu ir
bēdīgi. Bet kas gan sev spodrinās “spārniņus”,
ja ne mēs paši?
Ideja nāk no Jēkabpils reģiona.

Sadarbība ar publiskajām bibliotekām no
skolu bibliotekāru skatījuma
Sākoties jaunajam 2020./2021. mācību gadam, tiks ieviests jauns izglītības
modelis – kompetenču pieeja mācību saturā “Skola2030”. Lai veiksmīgak to
realizētu, publiskajai bibliotēkai būs jāsadarbojas ar skolas bibliotēku,
skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
2020. gada sākumā tika veikta anketēšana skolu bibliotēkām, lai noskaidrotu
kā tās strādā, kāda ir sadarbība ar citām institūcijām un ar kādām problēmām
tās saskaras. Anektā tika iekļauts jautājums arī par sadarbību ar publiskajām
bibliotēkām.

Skolu bibliotēku anketas: Sadarbība ar publiskajām bibliotēkām
Šajā slaidā ir informācija, kura tika iegūta no skolu bibliotekāru anketām par 2019. gadu.

Publiskās bibliotēkas atrašanās vieta/attālums ietekmē sadarbības iespējas
Skolu bibliotekāri min, ka bieži vien publiskā bibliotēka ir pārāk tālu un tāpēc ar to nesadarbojas.
Savukārt, ja publiskā bibliotēka ir netālu, tad gan labprāt sadarbojas.
Publiskās bibliotēkas apmeklēšana
Skolēni kopā ar skolotāju un skolas bibliotekāru dodas uz publiskās bibliotēkas rīkotiem
pasākumiem vai kopā tos rīko. Bieži vien skolu bibliotēkas ir nelielas, tāpēc nav iespējams rīkot
pasākumus ar daudz dalībniekiem. Ja netālu ir publiskā bibliotēka, tad skolas bibliotekārs kopā ar
skolēniem dodas uz publisko bibliotēku.
Reģiona galvenā bibliotēka: SBA, dalība profesionālās pilnveides pasākumos
Sadarbība ar RGB ir ļoti dažāda – ir skolu bibliotēkas, kuras labprāt sadarbojas ar RGB, taču ir arī
tādas skolu bibliotēkas, kuras nemaz nezina, kura ir to RGB.
Kopīga dalība pilsētas pasākumos, reģionālajos grāmatu svētkos
Bibliotēkas sadarbojas un prezentē sevi pilsētas svētkos kā vienu no pieturvietām, kur radoši
darboties, uzzināt par bibliotēkas pakalpojumiem utt.

Skolu bibliotēku anketas: Sadarbība ar publiskajām bibliotēkām
Šajā slaidā ir informācija, kura tika iegūta no skolu bibliotekāru anketām par 2019. gadu.

Lasīšanas veicināšanas pasākumi
Kā veiksmīgs piemērs tiek minēta “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, jo te sadarbojas
publiskās bibliotēkas, skolu bibliotēkas, skolotāji un skolēni.
Grāmatu apmaiņa, informētība par grāmatu krājumu skolas un publiskajā bibliotēkā
Aktīvi notiek krājuma saskaņošana starp publisko bibliotēku un skolas bibliotēku. Ja abas
bibliotēkas ir tuvu viena otrai, tad skolas bibliotēkā ir mācību materiāli, bet publiskajā –
daiļliteratūra.
Savstarpēja komunikācija, lai informētu parādniekus
Skolas bibliotēka sazinās ar publisko bibliotēku (vai otrādi) un informē, ja kāds skolēns nav
nodevis grāmatu. Tā ir vieglāk skolēnus informēt, ka jānodod grāmata.

LNB Bibliotēku attīstības centra salīdzinājums: Skolu bibliotēku un
publisko bibliotēku darbs
Skolu bibliotēku lielākā problēma ir skolas personāla neatsaucība, bibliotēkas
nenovērtēšana
Skolu bibliotēkas šobrīd ir pārmaiņu periodā, jo bibliotekāriem nedaudz mainīsies darba ikdiena un
būs jābūt mobiliem, lai tiktu līdzi mūsdienu tehnoloģijām un palīdzētu skolēniem. Lai visu šo
īstenotu, ir nepieciešams atbalsts no skolas direktora un cilvēka, kurš atbild par IT lietām skolā.
Viena no publisko bibliotēku problēmām ir sliktā bērnu un jauniešu uzvedība, taču skolu
bibliotēkās šāda problēma netika akcentēta
Principā visos publisko bibliotēku pārskatos pie problēmām tiek minēts, ka bērni un jaunieši
bibliotēkā trokšņo, nemāk uzvesties un traucē citiem. Ir pat saukta policija. Skolu bibliotēku
pārskatos nav šādas problēmas, jo skolas bibliotēkā ikdiena ir aktīva un starpbrīžos visu laiku ir
troksnis.

LNB Bibliotēku attīstības centra salīdzinājums: Skolu bibliotēku un
publisko bibliotēku darbs
Skolu bibliotēku anketās bija daudz pateicības vārdu
Skolu bibliotekāru anketās bija iespējams ierakstīt papildinformāciju: ja vēl ir informācija, ko vēlas
papildināt pie iepriekš teiktā. Patīkams pārsteigums bija labie vārdi par skolu bibliotekāriem un viņi
nebaidījās tos iekļaut anketā. Skolu bibliotekāri dalījās ar skolēnu, skolotāju, skolas vadības
labajiem vārdiem par viņiem, kā arī pieminēja, ka ir saņēmuši atzinības un pateicības rakstus.
Publiskās bibliotēkas ļoti satraucas par bērnu un jauniešu zemo lasītprasmi, taču skolu
bibliotēkas satraucas par to, ka vide nav piemērota tam, lai skolēni varētu darboties
bibliotēkā
Gandrīz katrā publiskās bibliotēkas pārskatā tika minēts, ka jauniešiem ir ļoti slikta lasītprasme un
viņus interesē tikai viedierīces. Kā risināt šo problēmu? To reti kurš piedāvāja.

“Skola2030” vīzija par skolu bibliotēkam
“Skola2030” komanda kopš paša sākuma ir centusies informēt par savu
aktivitāti, darbībām un iecerēm saistībā ar viņu vīziju par skolu bibliotēku
turpmāko darbību. Piedaloties skolu bibliotekāru semināros, bibliotekāri tika
iepazīstināti ar projekta attīstības gaitu un nākotnes plāniem.
Turpmākajos slaidos ir informācija par “Skola2030” vīziju par skolu bibliotēkām.
Šī informācija attiecas arī uz publiskajām bibliotēkām.

“Skola2030” vīzija par skolu bibliotēkam
Skolas bibliotēka kā resursu centrs (krājums, datubāzes utt.)
Skolas bibliotēkā ir jābūt pieejamiem resursiem, kuri skolēnem noderēs mācībām. Skolas
bibliotekārs kopā ar skolotāju pārrunā, kāda mācību viela tiks mācīta, un bibliotekārs piedāvā
skolotājam kvalitatīvus, dažāda veida, dažādās valodās, dažādos formātos pieejamus resursus.
Skolas bibliotēka – atbalsts tekstpratības veicināšanā
Skolas bibliotekāram ir jāpārzina savs krājums un elektroniskie resursi, lai tos varētu piedāvāt
skolotājiem un skolēniem. Bibliotekārs veic atlasi un piedāvā dažādu grūtības pakāpju tekstus
(drukātā, audio, video formātā) dzimtajā valodā un svešvalodās.
Skolas bibliotēka – atbalsts lasītveicināšanā
Skolas bibliotēka turpina piedalīties lasītveicināšanas pasākumos: “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, kā arī rīkojot vietējā mēroga lasītveicināšanas
pasākumus.

“Skola2030” vīzija par skolu bibliotēkam
Skolas bibliotekāra loma
Skolas bibliotekārs būs ļoti svarīgs un nozīmīgs jaunajā izglītības sistēmā. Ar viņa zināšanām un
prasmēm informācijpratībā un medijpratībā skolotājiem būs vieglāk piekļūt kvalitatīviem
resursiem un tos piedāvāt skolēniem. Skolas bibliotekārs ir aicināts piedalīties metodiskajās
padomēs, regulāri rīkot tikšanās ar skolotājiem, lai informētu par jaunākajiem resursiem
bibliotēkā.
Sadarbība
Lai īstenotu visu iepriekš minēto, ir būtiski, lai skolas bibliotekārs sadarbojas ar skolotājiem un
mācību personālu un otrādi, citādi “Skola2030” vīzija par skolas bibliotekāru un bibliotēku netiks
īstenota.

“Skola2030” vīzija par skolu bibliotēkam
Plaģiātisms
Skolas bibliotekāram būtu jāpievērš uzmanība, ko skolēni dara pie datora. Skolēniem turpmāk
būs jāanalizē teksti, tie jāpārstāsta un jāinterpretē ar saviem argumentiem un secinājumiem, līdz
ar to viņi nevarēs nokopēt tekstu no interneta un iekopēt to savā failā. Ja skolēns to dara,
bibliotekāram būtu jāpastāsta, kādas sekas tas var radīt.
Lai vairāk izprastu plaģiātismu un tā sekas, aicinām noklausīties Latvijas Radio “Ģimenes
studijas” 2019. gada 7. martra sarunu “Plaģiātisms studentu darbos. Vai tās ir sekas špikošanai
skolā?”. Sarunā tiek rastas atbildes uz jautājumiem, cik lielai jābūt oriģinālsatura daļai skolēnu
zinātniski pētnieciskajos darbos un cik oriģināli ir studentu studiju un nobeiguma darbi. Kā
universitātes cīnās ar plaģiātismu studentu darbos, un vai šīs problēmas rodas no špikošanas
skolā?

“Skola2030” ideju īstenošana publiskajā bibliotēkā
Katvaru bibliotēka atrodas Limbažu novada speciālās pamatskolas ēkā un
galvenais sadarbības partneris ir skola – mācību priekšmetu un internāta
skolotāji:
● Latviešu valodas skolotāja – vadot literatūras stundas bibliotēkā;
● Mājturības un tehnoloģiju skolotāja – iekārtojot skolēnu darbu izstādes;
● Vizuālās mākslas skolotāja – iekārtojot skolēnu zīmējumu izstādes;
● Internāta skolotāji – tematisko pasākumu organizēšana,
● grāmatu lasīšana vakaros.

Preiļu Galvenā bibliotēka
Teātra izrāde mācību stundas kontekstā. Ejot kopsolī ar visu jauno gan bibliotēku, gan izglītības
sistēmā, cenšamies ieviest aizvien jaunas darba formas, kas atbilst kompetenču izglītībai un
stiprina starppriekšmetu saikni, tāpēc mācību stundu satura dažādošanā izmantojam arī teātra
grupu “Kājām gaisā”, ko vada Bērnu literatūras nodaļas vadītāja.
Kā veiksmīgāko var minēt izrādi “Ko saka orgāni?” bioloģijas stundās. Tās saturs bija saistīts ar
cilvēka orgānu reakciju uz stresu mācību stundā.

Publisko bibliotēku
pārskati pieejami:
Latvijas Nacionālajā
digitālajā bibliotēkā
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