BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJA 2014

Lasīšanas veicināšana programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir Latvijas Nacionālās
bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota
programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Programmas pamatprincipi.
•
•
•
•
•
•
•

Izrādīt cieņu bērnu izvēlei
Iedibināt balvu, kuras laureātus nominē bērni
Veidot jauno lasītāju paaudzi, pozitīvi ietekmējot viņu literāro gaumi
Sekmēt grāmatniecības attīstību
Vietējām bibliotēkas aktivitātēm piešķirt valstisku skanējumu
Veicināt sadarbību ģimene – bibliotēka – skola – sabiedrība
Plakāti, grāmatzīmes suvenīri

Bērnu, jauniešu žūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, kas pastāv
jau 13 gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek
iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
Pavisam 700 bibliotēkās un centros tiek īstenota programma "Bērnu un jauniešu
žūrija" 2014.gadā tiek piedāvātas vērtēšanai 24 grāmatas dažāda vecu bērniem un
vecākiem. Īstenojot integrācijas politiku, 2014.gadā ir iesaistījušās 15mazākumtautību
skolas un skolas ar krievu mācību valodu (pavisam - 202 skolu bibliotēkas). Latviešu
diasporas skolas - 41 pavisam 14 valstīs.
2014./15.m.g. arī mūsu skola piedalījās šajā lasītveicināšanas programmā.
Lasīšanas maratonā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” bija iesaistījušies 49
skolēni un 15 pieaugušie – vecāki un skolotāji. No septembra līdz janvāra beigām
tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.
Skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs, ko vadīja darba grupas skolotājas.
1. klašu skolēni, darbojoties kopā ar bibliotekāri, stāstīja par saviem mīļdzīvnieciņiem
un zīmēja gan mīļāko grāmatu varoni – runci Punci, gan savus mājas mīluļus - kaķus.
2.- 3.klašu skolēni ar skolotāju I. Lukaševiču radoši strādāja grupās, veicot dažādus
uzdevumus par izlasītajām grāmatām.
5.- 6.klašu skolēni ar skolotāju Silviju Vaideri apsprieda sava vecuma posma izlasītās
grāmatas.
Savukārt skolotāja Inese Geiba aicināja uz sarunu 7.-9.klašu lasītājus, lai diskutētu par
15+ grupas grāmatām.

28.janvārī notika „Bērnu, jauniešu žūrijas 2014” noslēguma pasākums, kurā
viesojās grāmatu tēli. Kopā ar tiem bērni gāja rotaļās. Noslēgumā visi bērnu žūrijas
dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.
11.februārī skolas bibliotēkā notika arī „Vecāku žūrijas 2014” noslēguma
pasākums, kurā vecāki dalījās iespaidos par izlasītajām grāmatām, kā arī diskutēja par
lasītveicināšanu ģimenē un skolā. Tikšanās noslēgumā vecāki labprāt piekrita piedalīties
arī nākamās žūrijas darbā. Īpašs paldies par aktīvu piedalīšanos diskusijā Ingūnai
Velikai, Diānai Mazaļevskai, Valijai Platacei, Genādijam Cvekam un Jānim
Macijevskim.
Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J.Celma.

