Diskusija un aptauja “Ko, kā un kāpēc lasa Bebrenē”
Pirmdien, 16. jūlijā, plkst. 18.00 Bebrenes pagasta bibliotēkā notiks diskusija “Ko, kā
un kāpēc lasa Bebrenē”. Diskusija ievadīs Ilūkstes novada iedzīvotāju aptauju par
viņu lasīšanas ieradumiem, kuru kopīgiem spēkiem no 16. līdz 20. jūlijam īstenos
Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Latvijas Kultūras akadēmiju.
Mūsdienās nereti dzirdam bažas par lasīšanas kultūras pagrimumu. Cilvēki ikdienā
bieži vien nomaina grāmatu pret datoru vai viedierīci. Taču vai tas automātiski
nozīmē lasīšanas norietu? Vai arī grāmata ir tikai ierasts veids, viens no medijiem,
kurā uztvert rakstīto vārdu, un laika gaitā pārcietusi jau vairākas revolūcijas, līdzi
mainoties arī pati? Pats galvenais - vai šajā sakarā būtu jāsatraucas par literatūras,
sevišķi latviešu oriģinālliteratūras, nākotni? Vai būtu jāiestājas par tās īpašu
atbalstīšanu, pretēji novērotajām (ne)lasīšanas tendencēm stimulējot grāmatu
izdošanu, nonākšanu pie lasītājiem un pirkšanu? Pie tam - vai patiešām ir tā, ka
latviešu literatūru nelasa? Un kāda loma šajos procesos ir vietējai bibliotēkai ar tās
grāmatu izlasi, darbu ar lasītājiem, lasīšanas kultūras vadību un apzināšanu.
Par šiem un līdzīgiem jautājumiem diskusijā savus viedokļus izklāstīs un aizstāvēs
Latvijas Nacionālās Bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Universitātes
profesore, literatūrzinātniece Māra Grudule, dzejnieks un Daugavpils Universitātes
docents, literatūrzinātnieks Valentīns Lukaševičs un Bebrenes lasītāju kopienas
pārstāve, literatūras un latviešu valodas skolotāja Aija Rubļevska. Diskusiju vadīs
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras pasniedzēja Ilva Skulte.
Jau diskusijas norises dienā, 16. jūlijā, kā arī visu nedēļu līdz 20. jūlijam Ilūkstes
novadu apceļos desmit Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti,
kuru uzdevums būs aptaujāt ievērojamu novada iedzīvotāju skaitu, lai gūtu priekšstatu
par viņu lasīšanas ieradumiem, mājas bibliotēkām, kā arī viedokli par latviešu
literatūru. Aptauja turpinās LU aizsākto lauka pētījumu sēriju, kuras ietvaros kopš
2008. gada jau veikta izpēte vēsturiskajos Kurzemes un Latgales novados; 2018. gada
projekta mērķis ir jaunu datu iegūšana vēsturiskajā Sēlijas novadā. Latvijas Nacionālā
bibliotēka tuvākajā nākotnē plāno izveidot jaunu pastāvīgo ekspozīciju, kas būs veltīta
lasīšanas vēsturei Latvijas teritorijā un kurā tiks iekļautas ziņas arī par lasīšanas
tendencēm mūsdienās.
Aicinām Ilūkstes novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un piedalīties gan diskusijā, gan
aptaujā, jo katrs izteikts viedoklis un katra aizpildīta anketa palīdzēs pētniekiem
uzzīmēt lasītāja portretu Latvijā!
Diskusija un aptauja tiek rīkotas sadarbībā ar LU Filoloģijas fakultātes un LNB
projektu “Lauka pētījums: lasīšanas ieradumi mūsdienu Ilūkstes novadā” (atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds) un RSU un LKA ikgadējo Kultūras žurnālistikas vasaras
skolu.
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