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Par mani

Mani sauc Aija Anete Strokša, mācos 3.kursā par viesmīlības

pakalpojumu speciālisti un vēlos jums pastāstīt par manu pirmo

izlasīto grāmatu.



Pirmā grāmata

Pirmo grāmatu es izlasīju pamatskolas gados, un tā bija Džefa

Kinnija “Grega dienasgrāmata”.

Tajā aprakstīts ģimenes ceļojums, kura laikā notiek visādi aplami

pavērsieni. Tie savā ziņā padarījuši ceļojumu par pašu briesmīgāko,

tomēr galu galā tas ir lielisks un neaizmirstams piedzīvojums.



Grāmatas žanri, kurus labprāt lasu

Lasu dažādu literatūru, tomēr mani vairāk saista detektīvromāni,

arī piedzīvojumu romāni, kas balstīti uz reāliem notikumiem.



Kā grāmata sadzīvo ar digitālo pasauli?

Man liekas, ka grāmata ir kas iespaidīgāks par internetā pieejamo. Jā,

interneta pasaule ir mūs pārņēmusi. Ir daudzi jaunieši, kuri neapzinās

grāmatas vērtību, kā arī to, cik daudz izglītoties spēj cilvēks ar grāmatas

palīdzību.

Lai arī internets ir guvis virsroku, esmu priecīga, ka grāmatas nav

aizmirstas pavisam, jo tās nenoliedzami vairo mūsu zināšanas un bagātina

iekšējo pasauli.



Par mani 

Mani sauc Marks Ševcovs. Esmu 2.kursā un mācos par mēbeļu

galdnieku.

Savu dzīvi saistīju ar lasīšanu tad, kad biju aptuveni 5-6 gadu

vecumā.



Mīļākā grāmata

Grāmata, kura man visvairāk patīk, ir Mihaila Bulgakova romāns

‘’Meistars un Margarita’’.

Darbība notiek Maskavā. Volands ar savu svītu ieradies šajā

pilsētā, kur sastop Margaritu. Volands uzaicina Margaritu ballē kļūt par

karalieni, Margarita piekrīt. Kā atlīdzība Margarita uz visiem laikiem tiek

apvienota ar Meistaru.



Kāda būtu pasaule bez grāmatām?

Es arī esmu domājis par to, kāda būtu pasaule bez grāmatām. Tā 

noteikti būtu ļoti garlaicīga, pelēka, grāmatu lasīšana dod iespēju 

cilvēkam paskatīties uz pasauli daudz plašāk.



Par mani

Mani sauc Aleksejs Budkevičs. Mācos 2.kursā par

inženierkomunikāciju tehniķi.

Vēlos jums pastāstīt par to, kā aizsākās mana grāmatu lasīšana.

Savu pirmo grāmatu es izlasīju pamatskolā.



Patīkamākā grāmata

Par aizraujošāko grāmatu uzskatu brāļu Strugatsku «Pikniks

uz ceļa malas».

Tajā vēstīts par zinātnieku, kā darbs ir pētīt pilsētu, kurā

kādreiz mitinājušies citplanētieši. Pēc to aizceļošanas, ir radusies

anomālā zona. Šajā zonā atrodas zinātnei nezināmi priekšmeti un

parādības, nereti nāvējošas un bīstamas. Daiļdarbā attēlotais mani

saista ar interesanto pasauli, kas pilna bīstamā un nezināmā.



Ieteikumi jaunajiem lasītājiem

Jauniem lasītājiem es ieteiktu sākt ar vieglāk uztveramu

lasāmvielu un pakāpeniski paaugstināt grūtības slieksni. Sajūtot

gatavību, ķerties pie nopietnākiem literārajiem darinājumiem. Pat tad,

ja daudz nepatīk lasīt, bet bez prāta un dvēseles barības sevi negribas

atstāt, ir lieliska iespēja izmantot audiogrāmatas.



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


