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Teicēja:  
 
 
 
 
 
 

Lasītājs: 

Labdien! Šodien pastāstīsim jums par jaunu, mūsdienīgu un aizraujošu projektu – par 3td 
jeb Trešā tēva dēla e-grāmatu bibliotēku. Tā kā esam paviesojušies daudzās bibliotēkās, 
tad vispirms jūsu uzmanībai piedāvājam kādā bibliotēkā noklausītu sarunu. Tajā piedalās 
advancētā bibliotekāre – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļas 
vadītāja Olga Kronberga un superprasīgais lasītājs – Kultūras informācijas sistēmu centra 
direktors Armands Magone. 
 
Labdien!  

1. slaids 
 
 
 
 
 
 
2. slaids 

Bibliotekāre: Labdien, labdien!  
L: Vai jums latviešu grāmatas ir?  
B: Protams, ka ir.  
L: Un klasika?  
B: Kā nu bez klasikas.   
L: Man te dēlam… skolā uzdots lasīt obligāto literatūru… Kas jums no tās ir?  
B: Skatieties plauktā, tur ir latviešu daiļliteratūra. 3. slaids 
L: Bet… tur jau ļoti maz… Viens pats Rainis…  
B: Jā, mums grāmatas ir paņemtas lasīt. Bet kas tad Rainim vainas? Vai tad tā nav klasika?   
L: Nu, labi, labi… bet mūsdienu literatūra?  
B: Un kas jūs tieši interesē no mūsdienu literatūras?  
L: Nu… teiksim… tie slavenie… “Debesu kruzuļi”  
B: “Debesu kruzuļi”! Tie jau nu gan nebūs jūsu dēlam obligātajā literatūrā!  
L: Nē, nu dēlam nē… bet… hm… sieva gribēja palasīt…   
B: Ak tad sieva, ak tā…   
L: Nuja… visi tagad par to runā.  
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B: Nu tad būs jāgaida rindā. Jums 81. kārtas numurs.  
L: Astoņdesmit pirmais??? Tad jau tik pēc desmit gadiem es to grāmatu dabūšu!  
B: Jā, mums ir daudz lasītāju, suņi ar`! 4. slaids 
L: Ak šitā! Un kas tad tur ir rakstīts: ”Vai tu jau lasi 3td e-grāmatas?” Kas tās tādas e-

grāmatas? 

 

B: Jā, ja negribi stāvēt rindā, tad tik izvēlies e-grāmatu un lasi 3td bibliotēkā.  
L: E-grāmatu bibliotēkā? Kur tad ir tā 3td bibliotēka?  
B: Tepat – datorā! 5. slaids 
L: Izskatās, ka tā 3td e-grāmatu bibliotēka ir tāds kā grāmatu Netflix.  
B: Pareizi – tāds pats grāmatu Netflix, tikai labāks – jo kur tu esi redzējis bezmaksas Netflixu, 

bet 3td bibliotēkā par e-grāmatu lasīšanu nav jāmaksā. 

Turklāt, ja vakarā lasīdams nolūsti, tad e-grāmatai beigas nenogulēsi!  

 

L: Jā, daudz gan tur grāmatu, un tādas jaunas un populāras. Vai tās visas es varu dabūt lasīt 
bez maksas un rindā stāvēšanas? 

 

B: Jā, mums pa trīs mēnešiem jau ir 160 e-grāmatas piedāvājumā. Turklāt katru trešdienu 
bibliotēka tiek papildināta ar trīs jaunām e-grāmatām. Un visas pieejamas bez maksas un 
rindā stāvēšanas. Vari dabūt savus “Debesu kruzuļus” un daudz ko citu – gan krimiķus, gan 
liriķus. Tēmas plašai izvēlei, var atlasīt pēc kategorijām, var meklēt pēc nosaukuma, 
piemēram, par vīriešiem, skat, es ielieku meklētājā “vīrieši”, un man izmet veselas piecas 
grāmatas – “Vīrieša sirds”,”11 stāsti par vīriešiem”, “Vīrietis vēsai vasarai”, “Krīta vīrs”, 
“Bagātākais vīrs Babilonijā”. Saki sievai arī, lai tik ņem un lasa! Var dabūt vīrieti katrai 
gaumei. 

 
 
 
6. slaids 
7. slaids 
 

L: Kāpēc tad sievai par vīriešiem?? Citas tēmas tajā 3td bibliotēkā nav?  
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B: Protams, ka ir. Man te veselu deviņu dāmu klubiņš izveidojies, visas reizē tagad lasa 
grāmatu “Deviņi dvēseles uzdevumi” un tad satiekas un apspriež lasīto. Es tak nevarētu 
viņām visām deviņām vienu grāmatu reizē izsniegt, bet e-grāmatu visas var paņemt vienā 
laikā un tad uzreiz pārrunāt lasīto. 

Un man, bibliotekārei, ja viņas lasa e-grāmatas, vairāk naudas paliek tām grāmatām, kuras 
vēl nav izdotas e-formātā. 

8. slaids 

    

L: Un tā viņas te katru vakaru nāk uz bibliotēku un kopā lasa?  
B: Kāpēc lai viņas te nāktu katru vakaru? Viņas vakaros lasa e-grāmatas katra savā mājā, un 

pēc tam satiekas kafejnīcā vai viena pie otras iet ciemos. Uz bibliotēku atnāk tikai vienreiz 
– lai saņemtu lietotājvārdu un paroli. Un tad vari tūlīt pat iet mājās, slēgties klāt 3td 
bibliotēkai un izvēlēties grāmatu, ko lasīt.  

 

L: Un man arī vairs nebūs jānāk uz bibliotēku?  
B: Tā nu gan gluži nebūs. Tu jau nenāc uz bibliotēku tikai, lai paņemtu vai atdotu grāmatu. Pie 

tam, ne jau visas grāmatas, kas plauktā, ir arī e-grāmatas formātā. Un gribas taču kādreiz 
arī žurnālus palasīt, kādreiz vajag kaut ko nokopēt vai izprintēt. Mēs turklāt katru mēnesi 
arī tikšanās rīkojam, kad pie mums atbrauc jaunās, smukās dzejnieces. 

 

L: Ne jau vienmēr jaunas un smukas atbrauc…  
B: Paga, paga, beidz tu te! Galu galā – ar mani taču arī gribi parunāties, jaunumus uzzināt, vai 

tad ne? 
 

L: Nu, protams, ar tevi gan gribu parunāties! Bet… ja par tām e-grāmatām… Bibliotekāre 
taču nezinās, kādas e-grāmatas es izvēlēšos? 
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B: Kā lai bibliotekāre to zinātu?! Katram lasītājam 3td bibliotēkā ir savs konts, un bibliotekārs 
tur klāt nemaz netiek. Un, kad tu grāmatu izlasi, tad viņu tūlīt ņem un novērtē, lai citi 
lasītāji arī zinātu, kuras ir labākās un interesantākās grāmatas.  

 

L: Un tad es tikai no mājas datora varu tās e-grāmatas lasīt?  
B: Kāpēc tad tikai no mājas datora? No jebkura datora, kuram ir internets. Un arī no citām 

ierīcēm vari lasīt – no mobilā telefona, no planšetes. Autobusā un vilcienā vari lasīt e-
grāmatu.  
Omes arī sapratušas, ka gaidīšana nemaz nav tik garlaicīga padarīšana, pašas piesakās 
mazbērnus uz pulciņiem aizvest. Kultūras namā Wi-Fi, biezās grāmatas vairs nav jānēsā 
līdzi, izvelk tik planšeti un vienā mierā lasa detektīvus, kamēr mazie dejo vai sporto. Un par 
brillēm arī var nekreņķēties, burtus var iztaisīt tik lielus, cik vajag. 

 

L: Un kā tad ar vīrusiem, ja lasa internetā? Vai nevar kaut ko sliktu ievazāt?  
B: Nē, nē, 3td e-grāmatu bibliotēkai ir droša aizsardzības sistēma. Nekādi vīrusi vai reklāmas 

līdzi nevelkas.  
Bet pats gan skaties – ja gadās saķert kādu vīrusu un, nedod Dievs, nonākt slimnīcā, 
neaizmirsti paņemt līdzi lasītāja karti. Varēsi mierīgi tur lasīt e-grāmatas un nebūs ģimenei 
ik pārdienu jāskraida ar grāmatu somām no bibliotēkas uz slimnīcu un no slimnīcas uz 
bibliotēku. 

Man arī droša sirds – nav vairs jāuztraucas par lasītāju nenodotajām grāmatām, no 3td 
bibliotēkas grāmatas pašas pēc divu nedēļu termiņa pazūd. Ne lasītājam kreņķi par soda 
naudām, un bibliotēkai arī vieglāk un ērtāk. 

 

L: Bet, ja jau viss ir tik labi un jauki, kāpēc tad lasītāji par to e-grāmatu bibliotēku tik maz 
zina? Pat bibliotēkas mājaslapā par to nevar izlasīt. 

 

B: Pagaidi, ir jau tikai trīs mēneši pagājuši, un feisbukā es ziņu par to esmu ielikusi.  
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L: Bet mājaslapa ir bibliotēkas spogulis, kur var uzzināt par visiem bibliotēkas 
pakalpojumiem. 

 

B: Tev taisnība, bet zini – sākumā man bija drusku bail, jo nezināju, kā šis projekts darbosies 
un cik ilgi, tagad redzu – viss rullē. Šodien pat ielikšu banneri arī mūsu mājaslapā. Bet tu 
piereģistrēsies 3td e-grāmatu bibliotēkā. 

 

L: Labi! Kādi dokumenti man ir vajadzīgi, lai piereģistrētos? (Sāk vilkt laukā no kabatas) 
Dzimšanas apliecība. Laulības apliecība. Pase. Sanitārā grāmatiņa. Dzīvesvietas 
deklarācija. Bankas konts… 

 

B: Pagaidi, pagaidi, nomierinies – neko no tā visa nevajag, jo tu jau esi reģistrēts lasītājs. Es 
tev izsniegšu autorizācijas kodu, un tu to tūlīt pat izmēģināsi.  

 

L:  Paskat – man jau mājās 5 grāmatas ir!  
B:  Jā, šīs grāmatas es tev pagarināšu, jo, ja esi parādnieks, tad nevarēsi saņemt lasīt e-

grāmatu. 
 

L:  Nu, paldies! Tad beidzot es tos “Kruzuļus” dabūšu izlasīt!  
B: Un būs tev ar sievu, par ko parunāt!  

   
 

 

 

 


