BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJA 2017

Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" mērķis:
ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par
grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
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
No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek
īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām.
Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī
pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki,
vecvecāki un skolotāji.
Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju
tūkstošus. 2017. gadā šī programma tika īstenota 668 Latvijas bibliotēkās, no tām 224 skolu
bibliotēkās, kā arī 55 latviešu diasporas centros 23 pasaules valstīs.
Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
piedalījās jau ceturto reizi, Lasīšanas maratonā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” bija
iesaistījušies 50 skolēni un 9 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
31. janvārī notika „Bērnu, jauniešu žūrijas 2017” noslēguma pasākums, kurā atcerējāmies
lasītās grāmatas, noteicām grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām). Vecumposmā 5+ vispopulārākā
grāmata ir M.Bonda “Pasaka par peļu pili”, savukārt lielākiem bērniem ( 9+) vislabāk patika M.
Viškas, U. Daugaviņa, M. Sirmā pasaku pavārgrāmata bērniem “Baltais lācis”. Vecumposmā 11+
vispopulārākā grāmata ir E. Ibotsones “Ceļojums uz Amazoni”. Bērni kopā ar skolotāju Lūciju
Vaivodi mācīja grāmatas varoņiem Murim un Vufam rotaļas.
Noslēgumā visi bērnu žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas
bija atsūtītas no LNB.

14.februārī notika „ Jauniešu un vecāku žūrijas 2017” noslēguma pasākums, kurā pie tējas
tases pārdomās par izlasīto dalījās 6.b, 8.a klases skolēni un skolotājas, kā arī viena māmiņa.
Pateicības rakstus un balvas saņēma arī Jauniešu un Vecāku žūrijas dalībnieki.
Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan
skolotājām!
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