
LNB Bērnu literatūras centrs- 

Latvijas bērnu bibliotēku un bērnu nodaļu konsultatīvais un 

informatīvais centrs 

Faith & 
Victory 
Church 



KONFERENCES, SEMINĀRI

Atbalsts  reģ ionā lo konferenču
organizēšanā  
Valsts  mēroga konferenču
organizēšana
Semināri





ceļojošās izstādes

"Kur bērnam augt"  -  Bērnu l i teratūra
zviedri jā  



Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas

koordinēšana valstī un pasaulē 

Grāmatu kolekci jas  izvē le
Bibliotēku pieteikumu apstiprināšana
Grāmatu kolekci jas  sadale pa reģ ioniem
Bibliotekāru anketa
BJVŽ  publicitā te
Reģ ionā lo las īšanas svē tku
organizēšana



Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

Metodika
Darbs ar reģ ionā la j iem koordinē tā j iem



Teorētiskās literatūras komplektēšana 



Apaļā galda diskusija

Darba ar bērniem un jaunieš iem pārskata struktūra:  

1 .  Darba raksturojums un vispār īgie rād ī tā j i  jūsu bibliotēku
sistēmā .   
2 .  Metodiskā  un konsultat īvā  darba organizāci ja  jūsu bibliotēku
sistēmā .  
3 .  Bibliotēku krā juma veidošana un papildināšana,  jaunieguvumu
proporcionalitā te ,  sal īdzinot iegādā to pieaugušo un
bērnu/jauniešu l i teratūras krā jumu un las ī tā ju  sastāvu.  
4 .  Veiksm īgākās las īšanas veicināšanas aktivitā tes .   
5 .  Bibliotēku sadarb ības t īkls  bērnu un jauniešu apkalpošanā ,
noz īm īgākie partneri ,  sadarb ības vērtē jums.  
6 .  Bibliotēku darbinieku tā lākizgl ī t ības vērtē jums special izāci jā .  
7 .  Problēmas bibliotēku darbā  ar  šo mērķgrupu,  to iespē jamie
risināšanas ce ļ i .  



Apaļā galda diskusija

Reģ ionā lo  galveno bibliotēku gada pārskatu pieejam ība     
  (LNB DOM sistēmā :  http://dom.lndb.lv/data/obj/70743.html)  
Bibliotēku att īst ības centra vēstnesis                                                              
(LNB DOM sistēmā :  http://dom.lndb.lv/data/obj/95000.html)



Silvija Tretjakova 
silvija.tretjakova@lnb.lv 

Bērnu un jauniešu bibliotekārā
apkalpošana 
Bērnu un jauniešu las īšanas un
rakstprat ības veicināšana



Aiga Grēniņa 
aiga.grenina@lnb.lv 

 - Medijpratība 

I lze Marga 
i lze .marga@lnb.lv 

 -  Aktuā lākā  jauniešu l i teratūra 
 -  www.lasamkoks. lv administrēšana 



Sarmīte Galsa 
sarmite.galsa@lnb.lv 

 - Aktuālākā bērnu literatūra 
 - Bibliogrāfija 
 - Grāmatu starts

I lze Ramba 
i lze .ramba@lnb.lv 

- Las īšanas veicināšana Latviešu
diasporas centros 
 -  Bērnu un jauniešu žūri jas  monitorings 



Lāsma Badamšina 
lasma.badamsina@lnb.lv 

 - Vecāku iesaistīšana lasīšanas veicināšanas
aktivitātēs: Lasīšanas vēstneses; Vīrieši! Tēvi!
lasītāji! 

Mārcis  Trapencieris  
marcis . trapencieris@lnb. lv 

 -  Bērnu,  jauniešu un vecāku žūri jas
anketas 



VEIKSMĪGU SADARBĪBU !
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T: 67716040 
 
 


