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SKATS UZ NĀKOTNI 

 

 

Gunta Bite 

Braila raksta nodaļas vadītāja 

 

Ir noslēdzies kārtējais gads. Kāds tas 

bija, lai paliek ikviena cilvēka paša 

vērtējumā. Vienam tas šķita drūms un 

smags, bet citam gaišs un cerību nesošs. 

Braila raksta nodaļai aizgājušais gads 

bija gan smags, gan arī cerību nesošs. 

Tas bija interesants ar jauniem proce-

siem, kas notika bibliotēkā un, protams, 

nodaļā. Sakarā ar akreditācijas proce-

siem, caur kuriem pagājušajā gadā nācās 

iziet bibliotēkai, mūsu nodaļai bija iespēja 

paskatīties uz savu darbu ar citām acīm. 

Šis skatījums bija stingrs un nepiekāpīgs. 

Katru paveikto darbu, katru pieņemto 

lēmumu, kā arī nodaļas devumu lasītāju 

vajadzībām, mēs izvērtējām un izanalizē-

jām, līdz nonācām pie secinājuma, ka ne 

viss, ko esam darījuši ir devis teicamus 

rezultātus. 

Galvenais nodaļas mīnuss, kas atklājās 

pašaudita procesos bija informācijas plūs-

ma pie lasītājiem. Visi līdzšinējie ceļi, uz-

runājot lasītājus, caur bibliotēkas abone-

mentu, lasītavu, vietējo radio un mūsu 

pašu mājaslapu nebija devuši cerētos re-

zultātus. Lai uzlabotu komunikāciju noda-

ļas darbinieki ir nolēmuši dibināt tiešos 

kontaktus ar lasītājiem, organizējot jauno 

grāmatu atvēršanas svētkus, Braila raksta 

nodaļas atvērto durvju dienas, dažādus 

konkursus, kā arī organizēt grāmatas ko-

pā lasīšanas pasākumus. Viens no šādiem 

pasākumiem būs jau janvāra beigās ar 

jaunas Braila raksta grāmatas atvēršanas 

svētkiem (vairāk lasiet 3. lpp), bet pašā 

vasaras sākumā nodaļa rīkos pasākumu 

«Nakts bibliotēkā», kur kopā lasīsim kādu 

no Stīvena Kinga grāmatām, pārrunāsim 

to un pārlaidīsim nakti bibliotēkas lasī-

tavā, kur izdaudzinātais bibliotēkas pastā-

vīgais iemītnieks — muižkungs — pārstai-

gā savu valdījumu. 

Ņemot vērā to, ka bibliotēkai ir arī 

filiāles, tad informācijas plūsmu pavērsī-

sim arī uz reģioniem. 

Akreditācijas komisijas pārbaudes lai-

kā bibliotēkas direktore norādīja, ka no 

Latvijā dzīvojošajiem apmēram 2000 cil-

vēkiem, kuri prot lasīt Braila rakstu, tikai 

120 ir mūsu lasītāji. Šī statistika man kā 

nodaļas vadītājai bija jaunums, turklāt ne 

no patīkamajiem. Tas parāda, ka bibliotē-

ka nav pietiekami labi strādājusi ar reklā-

mu un jaunu lasītāju piesaistīšanu. 

Mums kā bibliotēkai ir jāatrod dzirdī-

gas lasītāju ausis, nevis lasītājam jāmeklē 

mūs. Šī visnotaļ vienkāršā, bet rūgtā pa-

tiesība kalpoja Braila raksta nodaļas nā-

kotnes plānu izstrādei. Esam nolēmuši 

mainīt pastāvošo situāciju un rast iespēju 
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palielināt lasītāju skaitu ar jauniem pie-

dāvājumiem, jauniem sadarbības veidiem. 

Viens no tiem notika jau pagājušā gada 

novembrī, kad Braila raksta nodaļa, kuras 

darbinieki paši gada laikā bija apmeklējuši 

apmācības darbam ar jauniešiem un viņu 

rakstītiem projektiem, pirmo reizi biblio-

tēkas pastāvēšanas vēsturē rīkoja prak-

tisko semināru ar neformālās izglītības 

metodēm. Rezultāts bija iespaidīgs, jo 

viena jauniešu grupa, kas piedalījās šajā 

seminārā jau šogad realizēs labdarības 

projektu. Par to, lasiet nākošajā rakstā, 

bet noslēgumā es vēlos visiem atgādināt 

Raiņa viedos vārdus: «Pastāvēs, kas pār-

vērtīsies!» Ir skaidri jāsaprot, ka ir lietas, 

kur Neredzīgo bibliotēka nekad nevarēs 

konkurēt ar citām lielām publiskām biblio-

tēkām. Bet ir diezgan daudz pozīciju, kurā 

mēs esam unikāli un spējīgi attīstīties, lai 

tomēr laika gaitā iegūtu Valsts nozīmes 

bibliotēkas statusu. 

Laimīgu visiem jauno Pūķa gadu un 

pozitīvas enerģijas pilnu smaidu! 
 
 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

  

AR ENERĢIJU UN AIZRAUTĪBU PALĪDZĒT CITIEM 

 

 

 

Dina Kāgane-Kovaļova 

sarunā ar Mārtiņu Bogdanovu 

 

Kad ir labākais laiks, lai nospraustu mēr-

ķus nākamajam gadam? Daži to steidz izda-

rīt Vecgada vakarā, bet citi ar gudru ziņu 

atliek uz Jaungada rītu. 17 gadus jaunais 

VSIA „Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas” 

students Mārtiņš Bogdanovs savu mērķi 

uzstādīja krietni agrāk — Guntas Bites va-

dītajā seminārā «Es zinu, ka es varu!» 

Tas notika 2011. gada novembra beigās 

un pa šo laiku ir sapulcināta darbīga jau-

niešu grupa, kas gatavi vākt ziedojumus 

Strazdumuižas kluba tehniskā nodrošinā-

juma uzlabošanai. Finansiāli visdārgāk iz-

maksās skatuves apgaismojuma un ska-

ņas tehnikas uzstādīšana, bet ne mazāk 

svarīgi būs noskaņot kluba flīģeļus. Mār-

tiņš ir gatavs sekot līdzi visiem procesiem 

un pakāpeniskai kluba skatuves pārtap-

šanai, lai to visu varētu iemūžināt foto-

grāfijās un pēc tam parādīt atbalstītājiem. 

Šobrīd notiek aktīvs komandas darbs, 

uzrunājot potenciālos ziedotājus. Bet man 

sarunas laikā tā vien «mēle niez» pa-

jautāt: un ja nu neizdodas? Uz to Mārtiņš 

atbild vienkārši: «Tad iesim pa citu ceļu, 

līdz problēma būs atrisināta.» Mārtiņam ir 

talants: ar enerģiju un aizrautību viņš 

spēj «aplipināt» arī citus. 

Kā var izskaidrot šādu «jauniešu kus-

tību», kas brīvprātīgi vāc līdzekļus citu 

vajadzībām un nevis sev? Mārtiņš pa-

skaidro: «Pirmkārt, ir jāizprot, ko jūt cil-

vēks, kuram nepieciešama palīdzība. Es 

pats esmu bijis līdzīgā lomā un vienīgais 

cilvēks, kurš deva man spēku, bija mam-

ma. Šobrīd mana atbildes reakcija ir 

dabiska — es izmantoju dažādas sadar-

bības iespējas, lai mēs kopā radītu mā-

jīgas telpas, kur radoši izpausties Strazdu-

muižas kluba dalībniekiem un apmeklē-

tājiem.» 

Kā jau noprotat: projekts ar to vien 

nebeidzas. Pēc labi padarīta darba pienā-

kas gan atpūta, gan svinības. Pateicībā 

ziedotājiem un par prieku Strazdumuižas 

kluba apmeklētājiem tiek plānots koncerts 

Lieldienu noskaņās. 

Vēlam veiksmi Mārtiņam un visai 

jauniešu komandai! 
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GRĀMATAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI 

 

Vineta Bite 

Braila raksta nodaļas redaktore 

 

Braila rakstā ir iznākusi grāmata «Ne-

parastas ievārījumu receptes», kas ie-

dvesmos izmēģināt dažādas kombinācijas 

ar eksotiskiem augļiem, piem., apelsīnu 

marmelāde ar kanēli, greipfrūtu ievārī-

jums ar degvīnu vai zemeņu ievārījums ar 

šampanieti. Savā ziņā, grāmata ir unikāla, 

tāpēc vēlamies jums piedāvāt arī unikālus 

grāmatas atklāšanas svētkus. Aicinām iz-

baudīt jaunu un neparastu garšas un aro-

māta buķeti ievārījuma un tējas pēcpus-

dienā 31. janvārī mūsu bibliotēkas lasī-

tavā. Pēc grāmatas receptēm čaklākie 

bibliotēkas darbinieki būs uzvārījuši ievārī-

jumus ar neparastām sastāvdaļu kombi-

nācijām. Grāmatas atklāšanas svētku gai-

tā jums tiks piedāvāts: 

 ievārījumu degustēšana, 

 īpaši iesaiņotu garšvielu atpazīšana 

caur smaržām, 

 interesanta informācija par katru no 

grāmatā minētajām garšvielām un to 

izcelsmi. 

Ja kādu ieinteresēs nobaudītā ievārīju-

ma recepte, viņš to varēs saņemt uz vie-

tas gan parastajā, gan Braila rakstā. 

Visatjautīgākajam garšvielu smaržu pa-

zinējam balvā būs koka karote, kas no-

derēs ievārījumu pagatavošanā! 

 

JAUNS DISKS «DABAS KONCERTZĀLE» 

 

 

 

Dina Kāgane-Kovaļova 

mūzikas cienītāja 

 

 

Vai atceraties jūru vasarā? Diez kāda 

tā izskatās tagad? Šis ir vētru laiks, bet 

«Dabas koncertzālē» teiktu: «jūras mežā 

notiek svētki — dejā griežas zivis, glieme-

ži un vēzīši, smiltis un akmeņi». Vai spējat 

to visu iztēloties mūzikā? 

Mākslinieku, mūziķu un zinātnieku ap-

vienība «Dabas koncertzāle» ir laidusi kla-

jā mūzikas disku, kas veltīts Baltijas jūrai 

un tajā bieži izplatītai brūnaļģei pūšļu 

fukam jeb «Fucus Vesiculosus». Šis ir jau 

sestais gads, kad iznāk simfonisks stāsts 

veltīts kādam no Latvijas dabas objek-

tiem: šūnakmenim, rakstu ķērpim, ūdens 

tauriņam un čunčiņam — mazajam 

kustīgajam putniņam. 

Kompozīciju autori ir Latvijā pazīstami 

mūziķi Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis. 

Viņi radījuši «ambient» stila skaņdarbus, 

kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē 

«apkārtesošs». Šī ideja īpaši tiek veicināta 

grupas brīvdabas koncertos, par ko orga-

nizatori teic: «Nav jābūt desiņām un 

alum, ir forši vienkārši pasēdēt mežā, 

skaistu gaismu ieskautā scenogrāfijā, ko 

veidojusi pati daba.» Pēdējais no šādiem 

koncertiem pagājušovasar notika Mērsragā, 

ar piebildi: līdzi ņemt segu sēdēšanai uz 

zemes un kabatas lukturīti. Ieejas maksa 

pasākumā: 2 gliemežvāki!  

Kamēr saule vēl tikai sākusi pakāpties 

kalnā, «apciemojat» Baltijas jūru un no-

vērtējat — cik gliemežvākus jūs dotu par 

«Dabas koncertzāles» mūzikas disku? 

Disks ir pieejams bibliotēkas lasītavā 

un to var noklausīties arī internetā: 

www.platforma.lv/player/music/dabas_ko

ncertzale/fucus_vesiculosus/ 

http://www.platforma.lv/player/music/dabas_koncertzale/fucus_vesiculosus/
http://www.platforma.lv/player/music/dabas_koncertzale/fucus_vesiculosus/
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PIETUKA KRUSTIŅŠ 

 

Reinis un Matīss Kaudzītes 

«Mērnieku laiki» 
 

Laiku laikos ir bijuši cīniņi un ķīviņi 

par naudas lietām un to lietderīgu izman-

tošanu. Neba mūsu dienas būtu izņē-

mums un nevarētu atrast iemeslu, lai 

nenotiktu tāda pati vārdu divkauja kāda 

bija sanākusi Prātniekam ar Pietuka Krus-

tiņu par saziedotās naudas izlietojumu 

jaunu bazūņu uzstādīšanai baznīcā: 

««Tas nav vis no manis iztēlots,» 

Prātnieks skarbi atteica, «bet bazūņu 

troksnis ir no paša Dieva, un tas ir arī 

mums iesākumā solīts. Ar to pasacīšanu: 

vien, ka bazūnes nav nekur atrodamas, 

lai nedomā tikt vaļā! Vai pirmā galā tā 

nezināja, ja tā pavisam ir? Un kas viņiem 

tad atļāva likt bazūņu vietā no savas 

galvas reģisteri? Vecos laikos, tad varēja 

bazūnes iztaisīt, bet tagad, kur paša velna 

vien vēl nav jauna izgudrojuši tagad 

nevar? Kā tas saprotams? Vai to laiku 

nāca bazūnes no debesīm? Ikkatram 

cilvēkam es esmu stāstījis un apgalvojis, 

ka būs un būs bazūnes, — bet ko nu 

tagad lai saku? Nu jāpaliek par meli un 

naudas izmānītāju šādas viltības dēļ. Lai 

man jāizput vai no dzīves, bet šai lietai es 

meklēšu pakaļ!» 

«Priekš bazūnēm palika arī laikam atli-

kums no mūsu labdarīšanas biedrības pir-

mā labdarīgā izrīkojuma — četri rubļi bez 

kapeikām,» kāds dziedātājs sacīja. 

«Nē, tas, diemžēl nevarēja vis izdoties, 

kaut gan tā bij domāts un sludināts,» 

Pietuka Krustiņš atbildēja smagā balsī un 

nemaz uz runātāju nepaskatīdamies, «jo 

biedrības iekšķīgās vajadzības to brīdi ne-

atļāva nekādā ziņā kasi izplatīt uz ārpusi, 

jo tas vispirms tiem toreiz drīzumā gai-

dāmiem alus svētkiem atrautu visu garīgu 

dzīvību tikpat pie runu turēšanas, kā arī 

pie dziedāšanas, un jautrai tautiskai sa-

dzīves aizplaukšanai, kas visvairāk tautu 

izglīto, vajaga būt par lielāko labdarīšanas 

nolūku pie visām šādām biedrībām. Paši 

trūkumu ciezdami, mēs nevarētu nekad 

uz labdarīšanām domāt un svešām vaja-

dzībām varam kalpot tik tad, kad esam 

savas vajadzības apmierinājuši.» 

«Nu, kā līdz šim izskatās, tad jūs savu 

vajadzību vien nekad neapmierināsat,» 

Prātnieks sacīja atkal ar saviem riebīgi 

skaļiem smiekliem, kuros skanēja allaž 

prieks par citu kļūdām un vainām. «Stās-

tāt — cik jums palika pāri labdarīgiem no-

lūkiem no šās vasaras labdarīgu nolūku 

koncerta?» 

«Šoreiz mums, zināms, pietrūka skaid-

rā naudā trīs rubļi septiņdesmit divi ka-

peikas,» Pietuka Krustiņš visbēdīgi at-

bildēja, «tomēr,» — tā viņš ik pa brīdi 

uzsāka atkal ar jaunu dūšu, «mēs ne-

gribam vis jau tūliņ apakš ikkatra pār-

baudījuma pagurt, lai viņi arī būtu vai cik 

smagi, turpretī viņiem it kā par spīti 

cīnīsimies turpmāk vēl ar jo dzīvākiem 

spēkiem.» 
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