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GRĀMATU BLOGI UN BLOGERI

Grāmatu blogi var būt dažādu veidu:

 Atsevišķās vietnēs vai sociālajos tīklos (galvenokārt Instagram, arī Twitter, 
Facebook, Goodreads) balstītie.

 Tikai grāmatām un literatūrai veltītie vai vispārīgie.

 Oriģinālmateriālu vai pārpublikāciju blogi.

 Individuālie vai kolektīvie.



GRĀMATU BLOGI UN BLOGERI

Kā un ko raksta blogeri:

 Lielākoties tiek aprakstītas noteikta veida grāmatas: žanru literatūra, 

jaunākie tulkojumi, oriģinālliteratūra vai kādai noteiktai tēmai veltītas 

grāmatas.

 Lielākie blogi parasti publicē pa rakstam ik nedēļu-divās.

 Raksti pārsvarā ir personīgi, grāmatas nemēģina analizēt, bet apraksta 

savas lasīšanas sajūtas.



GRĀMATU BLOGI UN BLOGERI

Kas raksta un lasa blogus?

 Pārsvarā jaunieši, bet ne tikai.

 Raksta lielākoties sievietes, pieaugot vecumam, parādās vairāk vīriešu.

 Reģioni ir labi pārstāvēti.

 Vērā ņemams skaits ārpus Latvijas dzīvojošu lasītāju.



GRĀMATU BLOGI UN BLOGERI

Grāmatu blogi ārzemēs

 Lielajās valodās vairāk nišas blogu.

 Populārāki ir blogi, kas raksta ne tikai apskatus, bet arī par citām ar 
literatūru saistītām tēmām, nereti kolektīvi.

 Zināmākie blogeri nereti pāriet uz citiem medijiem, arī paši kļūst par 
autoriem.

 Tradicionālie plašsaziņas līdzekļi veido savu autoru blogus un/vai uztur 
grāmatām veltītas vietnes.



NOZĪMĪGĀKIE GRĀMATU 

BLOGI LATVIJĀ



MARII GRĀMATPLAUKTS (GRAMATAS.WORDPRESS.COM)



• Vidēji līdz 90 apmeklētājiem un 160 skatījumiem dienā.

• 90 % lasītāju ir no Latvijas, pārējie – galvenokārt no Lielbritānijas,  ASV un Vācijas.

• Lasītākie raksti lielākoties veltīti vispārzināmām latviešu autoru grāmatām (izņēmums – «Meistars un Margarita) vai kādai 

bieži meklējamai grāmatai (viens no populārākajiem ierakstiem ir par grāmatu «Tik savā mīlā es mūzības alkstu. 100 

dzejoļi par mīlestību»).





ASMODEUS.LV

• Viens no ražīgākajiem blogeriem, raksta no 2007. gada. 

• Ir arī ceļojumu apraksti, bet galvenā uzmanība grāmatām angļu valodā. 

• Pastāvīgi virs 100 rakstiem gadā.



• Auditorija ir plašāka, bet nelielāka kā Mairitai, jo apraksti ir specifiskāki.

• Īpaši populāras ir sērijas, piemēram,  «Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi» vai «Fantastikas pasaulē», t.i., daudzu bērnības un jaunības grāmatas.



NOZĪMĪGĀKIE GRĀMATU BLOGI LATVIJĀ

No literatūrā zināmajiem cilvēkiem:

 Guntis Berelis: berelis.wordpress.com

 Bārbala Simsone: durvjupele.wordpress.com

 Andra Manfelde: andramanfelde.lv

 Inga Pizāne: pl-inga.blogspot.com

 Anonīmie blogi «Sviesta cibā»: Pauls Bankovskis, Ilmārs Šlāpins, Henriks Zēgners, 
Agnese Krivade u.c.



KĀ UN KĀPĒC SEKOT  

GRĀMATU BLOGIEM?



KĀ UN KĀPĒC SEKOT  GRĀMATU BLOGIEM?

«Literatūras blogu» lapā sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, 

draugiem.lv):

 Apkopoti 70 latviski rakstītie blogi (ieskaitot neaktīvos).

 Vairāk nekā tūkstotis sekotāju visos sociālajos tīklos.

 Vidēji dienā parādās 2-3 jauni raksti.



KĀ UN KĀPĒC SEKOT  GRĀMATU BLOGIEM?

Blogu alternatīvais skatījums uz literatūru Latvijā

 Aprakstītas tiek arī mazāk recenzētās grāmatas.

 Tiek pārstāvētas ar literatūru nesaistītu jauniešu intereses un viedokļi.

 Lasīšana tiek pasniegta kā dzīvesstila sastāvdaļa.



KĀ UN KĀPĒC SEKOT  GRĀMATU BLOGIEM?

Tieša saikne ar īpaši ieinteresētiem lasītājiem

 Atsevišķu grāmatu izcelšanai vai reklāmai izmantojami viedokļi.

 Daudzi blogeri ir iemācījušies piesaistīt lasītāju uzmanību.

 Iespēja ar blogu starpniecību atgādināt par grāmatām un bibliotēkām.

 Reizēm iespēja uzzināt daudzlasītāju viedokļus par bibliotēkām.



 «Man vienmēr ir bijušas klusas simpātijas pret mazajām lauku un pilsētas nomaļu bibliotēkām.

Manā bērnībā tās bieži vien atradās pēc skata neglītās vai ne pārāk labi uzturētās ēkās, kuru

grīdas klāja lēts tēvzemes ražojuma linolejs, bet grāmatas rāmi rindojās vienkāršos skaidu

plates plauktos, bieži stipri apbružātas vai pat vēlreiz iesietas no jauna. Apmeklētāju tajās parasti

bija maz, bibliotekāres lielākoties lēnas un miegainas, gaiss vienmēr smaržoja pēc veca papīra,

putekļiem un zemes, apkārt valdīja klusums un miers, kurā īpaši labi varēja dzirdēt vienmēr

raustelīgās un nervozās dienasgaismas lampas. Skaidrs, ka nekādas gaismas pilis tās nebija. Bet to

necilums ir mānīgs.»

sibillasgramatas.wordpress.com



KĀ UN KĀPĒC SEKOT  GRĀMATU BLOGIEM?

Blogeri ārpus blogiem:

 Zvaigzne ABC regulāri rīko blogeru Ziemassvētku eglīti.

 Neretas pulcēšanās grāmatu klubos.

 Latvijas Literatūras gada balva organizēja blogeru konkursu.



KĀ UN KĀPĒC SEKOT  GRĀMATU BLOGIEM?

Iespējamās problēmas:

 Cieša sadarbība ar izdevniecībām, pastiprināta uzmanība to izdevumiem.

 Nereti vienpusīgs skatījums, uzsvars uz atsevišķiem žanriem.

 Blogeri ir specifisks auditorijas segments, bīstami vispārināt.



BLOGI BIBLIOTĒKĀS



BLOGI UN BIBLIOTĒKAS

 Bezmaksas un vienkāršs veids, kā uzturēt saikni ar lasītājiem, iespējams, 
iesaistot arī viņus satura veidošanā.

 Dažādas pieejas – rakstīti garāki blogi, īsa saziņa Twitter, attēli Instagram.

 Uzmanību vairāk piesaista neformāla, cilvēcīga pieeja.









BLOGI UN BIBLIOTĒKAS

Daudzas Latvijas bibliotēkas, sevišķi lielākajās pilsētās, jau ir aktīvas
sociālajos tīklos.

Grāmatu blogi ir paralēla pasaule, taču auditorijas pārklājas, ko
iespējams izmantot.

Abām pasaulēm ir viens mērķis – veicināt lasīšanu.



PALDIES PAR UZMANĪBU!
VKASIMS@GMAIL.COM


