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Pasākumu nodrošinājums Saulkrastu novada
bibliotēkā
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu
konkursa 3. kārtā atbalstīts Saulkrastu novada
bibliotēkas projekts “Lasītava krustojumā. 3.
kārta”, gūstot 720.00 eiro lielu finansiālu atbalstu.
Projekts turpina jau iepriekšējos projektos aizsākto
pamatdomu organizēt tikšanās ar latviešu
literātiem un iepazīt to daiļradi un personību.
Projekta mērķis ir kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu oriģinālliteratūru bērniem un
jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai, kā arī veicināt viņu
lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem.
Projekta laikā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada maijam plānots organizēt deviņus
lasīšanas veicināšanas pasākumus Saulkrastu novada bibliotēkā, pieaicinot grāmatu autorus.
Tādējādi tiks paaugstinātas bērnu, jauniešu un bibliotekāru zināšanas un aktivitāte, kā arī
veidotas iemaņas literāro darbu izmantošanā un lasīšanā. Literārajos pasākumos plānots iesaistīt
vairākus simtus bērnu un jauniešu no Saulkrastu novada.
Aicināsim ciemos grāmatu autorus:
dzejnieku, prozaiķi un tulkotāju Sergeju Moreino – grāmatas “Frāze un līdzsvars”,
“Hypnoses”;
bērnu grāmatas autoru un mākslinieku Mārtiņu Zuti – grāmata “Nenotikušais atklājums”;
rakstnieci Māru Jakubovsku – grāmatas “Reno un Java”, “Direktoriene”, “Meža detektīvs”;
tulkotāju un grāmatu autori Inesi Pakloni – grāmatas “Okeāns un tuksnesis”, “Es picas
brālēnu cepu”, “Ziemassvētku zāģītis”, “Cīņas olu Lieldienas”;
dzejnieku un grāmatizdevēju Uldi Ausekli – grāmatas “Un tu esi brīvs”, “Bante un tante”,
“Četras otas”, “Viscaurumainākās siermaizītes”, “Kaķēns margrietiņās”, “Divas astes mušas
kuļ” un citas;
dabas pētnieku un grāmatas autoru Ingmāru Līdaku – grāmata “Zoodārzs manā pagalmā”;
rakstnieku Aivaru Kļavi – grāmatas “Melnais akmens”, “Bēgšana no čūsku valstības”, “Asinis
uz dzintara”, “Putna miegā”, “Sapnis par Ziemassvētkiem”;
grāmatu autori Agnesi Aizpurieti – grāmatas “Trakā lapsa”, “Trakā lapsa ceļo”;
grāmatas autori Veroniku Veldzi – grāmata “Tiranozauram plāni klājas”.
Projekta “Lasītava krustojumā” iepriekšējās divās kārtās kopš 2017. gada notikušas tikšanās ar
18 Latvijā zināmiem autoriem, un no VKKF piesaistīts 2000,00 eiro liels finansējums. Projekta
aktivitātes atbalsta Saulkrastu novada dome.
Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem tiks publicēta Saulkrastu novada bibliotēkas
tīmekļa vietnē saulkrastubiblioteka.lv un sociālajos tīkos. Sekojiet informācijai!

