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Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīte 

par notikumiem bibliotēkas dzīvē 

 
2019. gada 7. janvāris 

 

BIBLIOTĒKA TIEŠI TEV! 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Iesākot jaunu darba gadu, bibliotēkas 

avīzīte mainījusi savu vizuālo noformējumu. 

Tagad tās redzīgo raksta izdevumu rotā 

jauna titulbilde, kurā attēlota jaunā māja ar 

fasādes uzrakstu «Latvijas Neredzīgo biblio-

tēka». Šis uzraksts pie ēkas sienas dien-

nakts tumšajā laikā izgaismojas baltiem 

burtiem, lai bibliotēka būtu pamanāmāka. 

Viens pilns darba gads jaunajās telpās ir 

aizvadīts. Tas ir bijis intensīvs, piesātināts, 

jaunu izaicinājumu bagāts un, ar lepnumu 

jāsaka, arī labi novērtēts. Pateicoties biblio-

tēkas direktores Andras Jākobsones izvei-

dotajam jaunajam bibliotēkas veidolam, sa-

turam un stratēģiskajam virzienam, mūsu 

bibliotēka ir dzīva. Vairāku gadu rutīnā un 

bezpersoniskā vienpatībā grimusī bibliotēka 

nu iemirdzējusies un ir gatava dot gaismu 

kultūrā ikvienam, nešķirojot ne pēc valo-

das, ne veselības, ne arī citiem kritērijiem. 

Esam kļuvuši pieejami un interesanti ikvie-

nam Latvijas un pasaules iedzīvotājam, jo 

robežas vairs nepastāv. Ir tikai vēlme lasīt 

vai klausīties grāmatas latviešu, krievu, 

angļu vai vācu valodās. 

Īpašs prieks ir par Autortiesību likuma 

labojumiem, kas tagad paredz pielāgoto 

grāmatu pieejamību visiem, kam tās 

nepieciešamas. Ikvienam no mums ir 

pazīstamas vecmāmiņas, vectētiņi, kuriem 

acu gaisma vairs nav tik gaiša, lai salasītu 

parasto druku. Vai tāpēc viņiem būtu liegta 

iespēja baudīt literatūru? Nebūt ne. Viņi var 

klausīties audiogrāmatas! Atliek vien kļūt 

par mūsu bibliotēkas lasītāju. Turklāt nav 

svarīgi, kur viņš atrodas Latvijā, Īrijā, Ame-

rikā vai kur citur. Viens zvans uz bibliotēku 

un grāmatas ir jau ceļā pie lasītāja. 

Neaizmirsīsim, ka bibliotēkas krājumā ir 

arī plašs grāmatu un periodisko izdevumu 

krājums parastajā drukā. Jaunākās grāma-

tas, klasiķu darbi, bērnu un jauniešu litera-

tūra, spēles, mūzika, latviešu filmas un 

daudz ko citu piedāvā mūsu bibliotēka. 

Radošās aktivitātes bibliotēkā ir guvušas 

atzinību gan bērnudārza audzinātāju, gan 

arī steidzīgo vecāku acīs, kuri labprāt atstāj 

uz pāris stundām savu atvasi bibliotēkas 

«bērnu stūrītī», jo zina, ka tur bērns būs ne 

tikai pieskatīts, bet arī radoši vai izglītojoši 

nodarbināts. 

Bibliotēkā jau norisinājies pirmais starp-

tautiskais seminārs bibliotekāriem, ir biju-

šas vairākas tikšanās ar grāmatu autoriem, 

spēlēts pat teātris un vēl daudz kas cits. 

Bibliotēkas darbu atzinīgi novērtēja arī 

akreditācijas komisija, piešķirot tai vietējās 

nozīmes bibliotēkas statusu uz pieciem ga-

diem. 

Jaunajā 2019. gadā aicinām «Bazūnes» 

lasītājus aktīvi izteikt savu viedokli par 
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bibliotēkas darbu, izlasītām grāmatām, ap-

meklētajiem pasākumiem, vai iesūtīt publi-

cēšanai savus radošos darbus. 

Novēlam ikvienam avīzītes «Bazūne» la-

sītājam un bibliotēkas apmeklētājam veik-

smīgu un mierpilnu šo Cūkas gadu! 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

JAUNS IZDEVUMS — «GAISMA» 

 

Indra Ozola 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas metodiķe 
 

Latvijas Neredzīgo biedrības žurnālā 

«Rosme» regulāri tika publicēti Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkā ieskaņoto audiogrā-

matu jaunumi. Šīs ziņas parasti bija apjo-

mīgas un aizņēma žurnālā daudz vietas. 

Sakarā ar to, biedrība kopā ar bibliotēku 

vienojās par jaunu lasītāju informēšanas 

veidu, kas apmierinātu visas trīs puses. 

Tāpēc no 2019. gada marta tiks izdots 

jauns izdevums, kas būs pievienots žurnā-

lam kā pielikums. 

Tas būs Informatīvais materiāls 

par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

grāmatu jaunumiem «Gaisma». 

Kāpēc tieši šāds nosaukums? «Gais-

ma» — zināšanas ir kā gaisma, kas mūs 

aicina vienmēr doties uz priekšu. Šajā ce-

ļā grāmata ir vislabākais palīgs. 

Jaunais izdevums vēstīs par jaunāka-

jām Latvijas Neredzīgo bibliotēkā pieeja-

mām audiogrāmatām, grāmatām Braila 

rakstā, palielinātā un parastajā drukā. Tā-

pat kā līdz šim, katrai grāmatai būs pie-

vienota īsa anotācija par tās saturu. 

«Gaisma» tiks izdota palielinātā drukā 

un Braila rakstā, tas iznāks reizi mēnesī. 

Informatīvā materiāla apjoms būs atkarīgs 

no saņemto jauno grāmatu daudzuma. 

Informatīvā materiāla «Gaisma» saga-

tavotāja būs Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

bibliogrāfe Sondra Kokorēviča. 

 

JANVĀRA PASĀKUMI RĪGĀ 

 

Vija Circāne 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 

Gadu bibliotēkā Rīgā iesāksim ar inte-

resantām un izglītojošām literatūras izstā-

dēm. 

 

«Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi 

snieg...» (02.01. — 31.01.2019.) 

Ziemā lasīsim baltas grāmatas, domā-

sim baltas domas. Tematiskajā izstādē 

apkopotas grāmatas redzīgo un Braila 

rakstā, kā arī audio formātā. 

 

«Mūsu liktens zvaigžņu rokās...». 

(11.01. — 18.01.2019.) 

Horoskopi 2019. gadam — plašs mate-

riāls par mīlestību, finansēm, veselību un 

citām interesantām lietām. 

 

Rakstniecei Dzintrai Žuravskai — 80. 

(11.01. — 18.01.2019.) 

 

Kā saule sulgrieze debesīs zied, 

Es nespēju turēt savas sirdsdurvis ciet. 

/Dz. Žuravska/ 

 

Dzintras Žuravskas literārais manto-

jums ir plašs un daudzpusīgs: dzeja, stās-

ti, dokumentāli darbi, vēsturiski darbi, ro-

māni, kriminālromāni, stāsti bērniem un 

pusaudžiem. 
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Dzintras Žuravskas mūža darbs ir Kur-

zemes līča zvejnieku paaudzēm veltītais 

septiņu romānu cikls «Skarbajā krastā» 

(izdevniecība «Sol Vita»), par ko autorei 

piešķirta Egona Līva literārā prēmija. 

 

«Luijs Brails — cilvēks, kas tumsā 

nesa gaismu». (04.01. — 31.01.2019.) 

Franču tiflopedagogam, Braila raksta 

izgudrotājam Luijam Brailam — 210. Iz-

stādē būs iekļauta ne tikai informācija par 

L. Braila dzīvi, bet arī interaktīvā veidā 

parādīta viņa izveidotā raksta nemirstība 

un nozīmība, jo Braila raksts neredzīgam 

cilvēkam ir viņa lasīt un rakstīt prasme. 

 

«Es saku PALDIES...». (07.01. — 

14.01.2019.) 

11. janvāris ir starptautiskā «Paldies» 

diena. Lasītavas telpās izveidosim vietu, 

kur ikviens bibliotēkas darbinieks vai lie-

totājs varēs atstāt ziņu un pateikt savu 

«PALDIES!». Bieži vien mēs aizdomāja-

mies par to, kas mums ir vajadzīgs, taču 

aizmirstam pateikt paldies cilvēkam vai 

varbūt iestādei, kas ir palīdzējusi to reali-

zēt. Paldies nedēļā aicinām būt pateicī-

giem un izpaust to uz papīra, ko pie-

spraust pie īpaši izveidotas Paldies sienas 

vai uzticēt to izdarīt bibliotekārēm. 

 

Janvārī neizpaliks arī lasīšanu un biblio-

tēku popularizējošie pasākumi. 

Mēneša beigās, 30. janvārī, plkst. 

15.00 notiks pirmais šī gada Lasītāju 

klubiņa pasākums «Detektīvu pasau-

lē». 

Tajā notiks iepazīšanās ar rakstnieces 

Daces Judinas kriminālromānu sēriju 

«Lietu izmeklē Anna Elizabete». 

 

Trijās otrdienās, 8., 15. un 22. janvārī, 

plkst. 16.00 sadarbībā ar Strazdumuižas 

internātvidusskolas audzēkņiem un peda-

gogiem notiks noslēguma pasākumi lasī-

šanas veicināšanas programmā «Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2018». 

Pasākuma laikā notiks kolekcijas grāmatu 

priekšā lasīšana, pārrunāšana un vērtē-

juma  apkopošana, anketu aizpildīšana. 

 

DZEJA 

 
 

Kā jau minēts redaktores slejā, Latvijas 

Neredzīgo bibliotēka, paplašinot savu 

mērķauditoriju, par pielāgotās literatūras 

pieejamību ir informējusi ne tikai publis-

kās bibliotēkas visā Latvijā, bet arī sociā-

lās aprūpes centrus. Pamazām arī ar šīm 

institūcijām veidojas sadarbība, nodroši-

not senioriem plašu pieeju literatūrai. 

Viens no jaunākajiem bibliotēkas sa-

darbības parteriem ir Sociālās aprūpes 

centrs (SAC) «Zemgale». Tās iemītnieki 

jau saņēmuši pirmās audiogrāmatas, bet 

mēs — jaunus lasītājus. Viens no viņiem 

ir Laimonis Šteinerts, kurš redakcijai 

iesūtījis vairākus savus dzejoļus. 

SAC «Zemgale» direktors Alvars Štein-

bergs par Laimoni saka tā: «Viņš ir po-

zitīvs, inteliģents kungs ar labu humora 

izjūtu. Aprūpes centrā dzīvo 11 gadus. 

Neskatoties uz to, ka Laimonim ir redzes 

traucējumi, dzīvojot pansionātā, viņš ir 

iemācījies spēlēt akordeonu un sinte-

zatoru. Raksta dzejoļus un dzied vokālajā 

ansamblī.» 

Tā kā Latvijas simtgade tiek svinēta pie-

cu gadu garumā, t.i., līdz 2021. gadam, tad 

arī šogad šī tēma būs aktuāla. Laimonis 

Šteinerts sarakstījis vairākus Latvijai veltītus 

dzejoļus, no kuriem divus publicējam šajā 

numurā. 
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Aicinām arī citus dzejdarus iesūtīt sa-

vus darbus «Bazūnes» redakcijai. Priecā-

simies arī par jūsu pārdomām par kādu 

izlasītu grāmatu, apmeklētu bibliotēkas 

pasākumu vai pateicības vārdiem kādam 

bibliotēkas darbiniekam vai bibliotekārei. 

 

LATVIJAS SIMTGADE 

 

Laimonis Šteinerts 
 

Nu simtu aizvadīti projām gadi, 
Kaut vēsturē tie Latvijai vēl skaitās jauni, 
Tad redzējusi tā jau dienas grūtas 
No lielo kaimiņzemes varas jūga. 
 
Lai mūsu Latvija ir maza valsts, 
Tad tomēr tālu pasaulē skan viņas balss. 
Tur slavas zālē Latvju sportisti 
Ar zelta burtiem viņu vārdi rakstīti. 

 
Bet Latvju tauta mūžam paliks stipra 
Un muguru neviena priekšā netiks liekta, 
Un mūsu tautieši, kas zemēs tālās, 
Mēs aicinām Jūs brauciet mājās! 
 
Lai stiprāki par ozoliem tad kļūstam, 
Un mūsu upes redz uz jūru plūstam. 
Te Latgale, te Vidzeme, te Kurzeme un 
     Zemgale, 
Te mūsu tālo senču dzimtene! 

 

LATVIJAI 

 

Šai zemē bērzi, Gaiziņkalns, 
Te ozoli un liepas šalc, 
Te Gauja, Venta, Lielupe, 
Te likteņupe Daugava. 
 
Te Rīga mazā Parīze, 
Un zilo ezeru zemīte. 
Te Latvju Dainas senas, skaistas, 
No pagātnes tās šurpu nestas. 
 
Te mūsu skaistā Jūrmala, 
Te Latvija, te brīvība, 
Tad turēsim mēs dārgu to, 
Jo grūti nākas atkarot. 
 

Un būsim stipri vareni, 
Lai cieņu sajūt naidnieki, 
Lai Latvju garu nenomāc – 
Vienalga, kas pret mums grib nākt. 
 
Ai Latvija, Tu mīļa man, 
Tā daudzās dziesmās vārdi skan, 
Un vienmēr skaistu turēsim 
Kā līgavu mēs mīlēsim. 
 
Un Latvju dēli, zeltenes 
To mūžīgi mēs godāsim. 
Te tēvu zeme Latvija, 
Te mūsu dārgā dzimtene. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 

E-pasts: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv 

Mājaslapa: www.neredzigobiblioteka.lv sadaļā Jaunieguvumi 

Tālr. 67522131 

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. 
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