BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJA 2016

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 16
gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu
lasīšanā un vērtēšanā. Bērnu žūrijas ideja nāk no Nīderlandes. Latvijā 2001. gadā tā sākās ar
eksperimentu 2 bibliotēkās, taču 2016. gadā jau 700 Latvijas bibliotēkās un 52 latviešu diasporas
centros tika īstenota programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016", vērtēšanai tika piedāvātas
28 grāmatas dažāda vecuma bērniem un vecākiem.
Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
piedalījās jau trešo reizi, un ar katru gadu kaut arī nedaudz, tomēr pieaug lasītāju skaits.
Lasīšanas maratonā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” bija iesaistījušies 58 skolēni
un 8 pieaugušie – vecāki un skolotāji. No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas
grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.
25. janvārī notika „Bērnu, jauniešu žūrijas 2016” noslēguma pasākums, kurā atcerējāmies lasītās
grāmatas, noteicām grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām). Vecumposmā 5+ vispopulārākā grāmata
ir I.Zanderes “Lupatiņu rīts”, savukārt lielākajiem bērniem vislabāk patika H. Tamma “Nindzja
Timijs un nozagtie smiekli”. Skatījāmies filmiņas par Lupatiņiem un nindzju Timiju.
Noslēgumā visi bērnu žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas
bija atsūtītas no LNB.
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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