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BAGĀTĪGAIS OKTOBRIS 

 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šogad oktobris Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas dzīvē būs īpaši bagāts ar da-

žādiem notikumiem, kuros aicinām pie-

dalīties arī jūs. 

22. septembrī, atsaucoties Ilgvara Hof-

maņa ielūgumam, apmeklēju grāmatas 

«Meirovics. Trīs Annas» prezentāciju, 

kuras laikā man bija gods satikt pašu 

autoru Jāni Ūdri. Viņš bija priecīgs, uz-

zinot, ka mūsu bibliotēka nolēmusi iekļaut 

šo grāmatu 2015. gada Braila raksta grā-

matu izdošanas darba plānā. Ar autoru un 

grāmatas ideju jūs varēsiet iepazīties 

14. oktobrī plkst. 16.00, kad Jānis 

Ūdris viesosies Strazdumuižas klubā. 

 

Savukārt, 15. oktobrī bibliotēkā tiks at-

zīmēta Starptautiskā Baltā spieķa diena ar 

ikgadējo pasākumu «Baltā spieķa dzies-

ma». Šogad esam sarūpējuši brīnišķīgu 

iespēju tikties ar neviennozīmīgi vērtēto 

dzejnieku Jāni Peteru. 

Pasākums apvienos divas tēmas: 

1) Pasaules koru olimpiāde — būs tik-

šanās ar koru olimpiādes dalībniekiem un 

dziesmu autoru Māri Salēju. Uzzināsim 

dažādas interesantas lietas par aizkulišu 

dzīvi un dažādu tautu mijiedarbību, vieno-

joties kopīgās dziesmās; 

2) Dzejnieks laikmeta griežos — runā-

sim ar Jāni Peteru par dzīvo un nedzīvo 

dzeju, par pasūtījuma un mūzas dzeju, kā 

arī par latviešu tradicionālajiem svētkiem 

Jāņiem Petera ģimenē. 

Neizpaliks dziesmas un dzeja, intere-

santi materiāli un cienasti. Tāpēc tieka-

mies 15. oktobrī plkst. 12.30 mūsu 

bibliotēkas lasītavā Juglas ielā 14. 

 

Oktobris būs bagāts arī ar 6 jaunām 

grāmatām Braila rakstā, no kurām 4 būs 

bērnu grāmatas. Starp tām būs Māras 

Cielēnas grāmata «Mazais Mākoņzaurs», 

kuru lasīs un vērtēs Bērnu žūrija, savukārt 

latviešu tautas pasaka «Rausis» pie lasī-

tājiem jau nonākusi īpašā veidā ar īpašu 

mērķi. Domājot par tiem mazajiem un 

lielajiem lasītājiem, kuri tikai sāk apgūt 

Braila rakstu, bibliotēkas direktore Tamā-

ra Melberga ieteica izdot kādu grāmatiņu 

ar izlaistām rindām, tādā veidā atvieglojot 

jaunajiem lasītājiem raksta apguvi. Ļoti 

iespējams, ka tā kādam būs pirmā paša 

izlasītā grāmatiņa. Pārējās grāmatas ir 

R. Blaumanis «Indrāni», M. Stāraste «Lai-

mes sēkliņa», G. Bite «Mājdzīvnieki», kā 

arī «Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi 

un parunas». 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

GRĀMATMĪĻU ĶĒDE 

 

 

 

Laura Tālberga 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Virtuālajā vidē, sociālajā tīklā 

facebook.com, šobrīd noris kāda intere-

santa spēle. Nav zināms, kurš un kad to 

sāka, bet tā ir ķēdes spēle — no kāda 

drauga tiek saņemts uzaicinājums pado-

māt par grāmatām, kas bijušas svarīgas 

un ietekmējušas tavu dzīvi. Spēlē grāma-

tu skaitam jābūt 10, tās jāpublicē 

facebook.com un nedaudz arī jāpastāsta, 

kā tieši tās tevi ietekmējušas un kāpēc ir 

tik svarīgas. Pēc tam ir jāturpina spēlēt — 

jāuzaicina citi savi draugi. Tiem savukārt 

vēl citi. 

Mums spēle iepatikās, un tā radās do-

ma — uzaicināt spēlēt Jūs — mūsu la-

sītājus un kolēģus! Tātad, mēs uzaicinām 

uzrakstīt 10 savas mīļākās un dzīvi ie-

tekmējošās grāmatas — Tamāru Mel-

bergu, Idu Kronbergu, Kristīni Lapu-

hu, Ilgvaru Hofmani un Aleksandru 

Jeršovu. Sastādi sarakstu, pastāsti, 

kāpēc tieši tās grāmatas, un atnes uz 

bibliotēkas lasītavu vai arī atnāc un pa-

stāsti tāpat — pierakstīsim. Vēl atzīmē, 

vai grāmatu lasīji Brailā, audio vai pa-

rastajā drukā. Pēc tam stafeti nodod 

saviem draugiem, radiniekiem vai vien-

kārši labiem cilvēkiem. Ja Jums neviens 

nav zināms, tad neuztraucieties, mēs 

Jums palīdzēsim kādu izvēlēties. 

Paspēlēsim un tad taisīsim populārāko 

grāmatu izstādi. Tā, lai varam atcerēties 

piemirsto, kā arī uzzināt ko jaunu par 

labām un spēcīgām grāmatām. 

Šādus sarakstus jau ir sastādījušas 

dažas no mūsu darbiniecēm, kā arī mūsu 

bibliotēkas lasītājs Edijs Fuksis. Padalīsi-

mies iedvesmai. 

 

Gunta Bite, Braila nodaļas vadītāja 

Ieva Velde uzaicināja mani piedalīties 

ķēdes akcijā. Lūk, manas 10 grāmatas: 

1. Barbara Bergere. «Vai tava dzīve ir 

laimīga?» — šī grāmata man ir ļoti palī-

dzējusi. Tā palīdzējusi man sakārtot savas 

dzīves uztveri un iemācīties izvairīties no 

konfliktsituācijām gan darbā, gan ģimenē, 

kas bieži vien rodas no neizrunāšanās vai 

pārsteidzīgu pieņēmumu izdarīšanas. 

2. M. Fellouza Virdžīnija. «Šekspīra 

kods» — grāmata tiem, kuros mīt atklā-

jēja gars. Grāmata risina jautājumu «Vai 

tiešām Šekspīrs ir bijis Šekspīrs?» 

3. T. Bērpo un L. Vinsenta. «Debesis 

ir!» — es ticu Dievam, taču piederu pie 

tiem ticīgajiem, kas katru svētdienu nesēž 

baznīcas solā, jo uzskatu, ka Dievu lūgt 

var jebkurā vietā. Galvenais, lai tas būtu 

no sirds. Varbūt tieši pateicoties šai «brī-

vajai» pārliecībai, šī grāmata mani 

uzrunāja, bet varbūt tāpēc, ka tās 

lappusēs ir redzams «īstā Jēzus» tēls. 

Esmu to pat izdrukājusi un pielikusi 

nodaļā pie sienas. 

4. Viljams P. Jangs. «Būda» — turpinot 

«brīvo» garīgo tēmu, šī grāmata man lika 

krietni papūlēties, lai izietu no savu 

uzskatu «komforta zonas» un paskatīties 

uz lietām no Dieva kā vecāka puses, jo 

mēs visi esam viņa bērni. Grāmata ir 

tiem, kur gatavi lauzt stereotipus un palū-

koties uz savām lūgšanām no citas puses. 

Tiem, kuri nevēlas domāt un analizēt, šī 

grāmata nav domāta. 

5. Majgula Akselsone. «Aprīļa raga-

na» — vēl viena grāmata, kas liek domāt. 

Dzīve no paralizēta cilvēka redzējuma. 
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6. Leo Perucs. «Leonardo un Jūda» — 

brīnišķīga grāmata ar negaidītu nobeigu-

mu un neizteiktu jautājumu: vai ikdienā, 

slēpjoties aiz «labā samarieša» tēla, mēs 

paši nerīkojamies kā Jūda? 

7. Ojārs Mednis. «Trīs burtnīcas» — 

neliela grāmatiņa par dzīvi izsūtījumā. 

Smaga, bet vajadzīga grāmata. Pēc tās 

izlasīšanas novērtēju «miera laika dzīvi». 

8. Silvija Rannamā. «Kadrija» — lasot 

šo grāmatu, neviļus atcerējos savu bērnī-

bu un pirmos skolas gadus ar citu bērnu 

nicinājumu un cīņu par taisnību. 

9. Kenets Greiems. «Vējš vītolos» — 

bērnības grāmata, kas palīdzēja iepazīties 

un izprast dažādus cilvēku raksturus. 

10. Visas Dž. Heriota grāmatas — 

pozitīvas, smieklīgas un patiesas. 

 

Edijs Fuksis, lasītājs 

Gunta Bite uzaicināja piedalīties ķēdes 

akcijā. Lūk, manu grāmatu saraksts: 

1. Stīvens R. Kovejs «Ļoti veiksmīgu 

cilvēku 7 paradumi». — Teju ikkatrs tei-

kums ir tā vērts, lai to izlasītu, iegaumētu 

un nodotu tālāk, tomēr jāņem vērā 

ierobežojumi, ko mums uzliek vieta, laiks 

un viss pārējais, tādēļ šajā ieskatā vien 

daļa no šādiem padomiem tiek publicēta, 

lai arī jūs pamudinātu izlasīt šo grāmatu 

un īstenotu kaut nelielu daļu padomu 

arīdzan savā personīgajā un profesionā-

lajā dzīvē. Šo grāmatu es lasīju elektro-

niskā formātā, kā jau daudzas citas. 

2. Mičs Alboms. «Otrdienas ar Mori-

ju». — Dziļas, emocionālas un reizē skar-

bas, bet patiesas mīlestības pilnas saru-

nas starp vecu vīru un jaunieti, par dzīves 

svarīgāko mācību — Dzīves Jēgu. Šī ir 

viena no brīnišķīgākajām grāmatām, ko 

pēdējā laikā esmu lasījis! Grāmata spēj 

mainīt domāšanu, graut stereotipus, raisīt 

piedošanu un, pats galvenais, sniegt iz-

pratni par dzīves patiesāko vērtību — 

mīlestību vienam pret otru un piedošanas 

nepieciešamību attiecībās! 

Man patīk arī Ričarda Baha, Zanes 

Daugules un Māra Čaklā grāmatas, kā arī 

Jāņa Petera grāmata par Raimondu 

Paulu. 

 

IZSTĀDE PAR SVĒTCEĻOJUMU SPĀNIJĀ TURPINĀS 

 

Pēc lasītāju ierosinājuma līdz 10. ok-

tobrim tiek pagarināta izstāde «Camino 

de Santiago jeb Svētā Jēkaba ceļš». Tas 

ir fotogrāfiju un aprakstu stāsts par Lau-

ras Tālbergas svētceļojumu Spānijā. 

«Šo stāstu es izstādu otro reizi. Pirmā 

reize bija manā dzimtā pagasta bibliotēkā. 

Tagad izstāde apskatāma pie mums, Lat-

vijas Neredzīgo bibliotēkā. Nespējot atbil-

dēt uz visiem jūsu jautājumiem, es apsolī-

ju stāstu vakaru. Vēl nekad neesmu stās-

tījusi stāstu vairākiem klausītājiem, bet es 

ļoti labprāt mēģināšu. Tātad, 8. oktobrī, 

plkst. 16.00, tiekamies un es stāstīšu. 

«[..] Ceļi man ir īpaši mīļi. Ceļi tā ir 

virzība. [..] Es esmu gājusi svētceļojumā. 

Gājusi meklēt sevi. Nepiederot nekādām 

konfesijām, gāju svētceļojumā, sasaistīta 

tikai pati savos ierobežojumos un uz-

skatos. Savā nebrīvē. 

Ir pagājuši vairāki gadi un nākusi ap-

jausma — ja vien mēs gribam, tad katra 

mūsu diena var kļūt par svētceļojumu. 

Var iet pa ceļu līdz veikalam un iet to svē-

ti. Padarīt visu gājienu jēgpilnu un apzinā-

tu. Jā, svētceļojumi ir tādi apzināšanās 

mirkļi. Tādi — šeit un tagad — brīži. Arī 

pastaiga pa piemājas mežiem, gājiens līdz 

dārzam vai ledusskapim var kļūt par svēt-

ceļojumu, ja vien izjūtam pateicību un 

ejam ar prieku. Visa dzīve ir svētceļo-

jums.» 
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SAPOSTĪT DVĒSELI 

 

 

 

Ieva Velde 

BRN korektore 

 

«Naudas vajadzība! Kam nav naudas 

vajadzīgs! Vai man tās nevajadzēja! Vai 

es nekā nezināju par oša krēsliem un ozo-

la galdiem! Bet es nošķīru tos Indrānus, 

kas pilda manu maku, no tiem, kas ieprie-

cina manu sirdi. Sēklu tīrumā var kaisīt 

visur pasaulē. Zeme paliek zeme, ar viņu 

Vidzemē vai Igauņos. Bet tas māla pau-

gurs tur noras malā, tā upīte pirts gravā, 

tas sērmūkslīts te ceļmalā — tie pieder 

tikai Indrāniem. Noroc to pauguru, aizlaid 

to upīti citur, nocērt to kociņu, un tu būsi 

sapostījis šīs mājas dvēseli! Sakiet — vai 

tie vairs ir Indrāni vai kāda sveša mala?» 

Tā Rūdolfa Blaumaņa lugā «Indrāni» 

izsakās viens no galvenajiem tēliem — In-

drānu tēvs. Lasot šīs rindiņas, nevilšus 

šķiet, ka Rūdolfs Blaumanis tālajā 

1904. gadā ir trāpīgi atainojis mūsdienu 

laikmetu un situāciju. Vai varbūt stāsts, 

skarot cilvēcisko pasauli, vienmēr ir viens 

un tieši par šo cīņu starp mantiskajām un 

dvēseliskajām vērtībām? 

Blaumaņa lugā «Indrāni» tiek risinātas 

ģimenes locekļu attiecības, kas izveidojas 

situācijā, kad Indrānu tēvs un māte, ve-

cuma noguruma spiesti, atdod saimnie-

cību pārvaldīt vecākajam no saviem dē-

liem Edvartam un viņa sievai. Lugā attē-

lota viltība, nenovīdība, mantkārība un 

pat ļaunprātība, ar kādu Edvarts un viņa 

sieva iegūst savā īpašumā saimniecību un 

tālāk vada to. Tai pat laikā lugā arī spilgti 

tēlota lepnuma ļaunā iedaba, kas liedz 

ģimenes locekļiem atrast kopīgu valodu 

un strīdus situācijā izlīgt mieru. Neviens 

nevēlas piekāpties, labu un maigu vārdu 

vietā priekšroka tiek dota asiem un 

cietiem, pazemības vietā cilvēki izvēlas 

paštaisnuma postu, kas noved pie lēnas 

un smagas bojāejas. Blaumaņa «Indrāni» 

liek aizdomāties par cilvēku savstarpējām 

attiecībām un to, ka nereti abpusējas 

sapratnes un mīlestības galvenais trau-

cēklis ir paša cilvēka ego, kas var sapostīt 

dvēseli daudz spēcīgāk par jebkurām 

dzīves sūtītajām likstām un nedienām. Un 

sapostīt dvēseli patiešām nav grūti — 

atliek norakt labās gribas pauguru, aizlaist 

to upīti, kas savos ūdeņos nes sapratni un 

līdzcietību, vai nocirst to kociņu, kura 

stumbrā un zaros plūst un lapo mīlestība. 

To nav grūti izdarīt — mēs to bieži nemaz 

neapzināmies — cik ātri un nemanāmi var 

sapostīt dvēseli... 

Pateicoties brīvprātīgajam Ilgvaram 

Hofmanim, «Indrāni» ir reproducēta Brai-

la rakstā un lasītājiem būs pieejama okto-

bra beigās, tāpēc Braila raksta nodaļa 

saka lielu paldies Ilgvaram par ziedoto 

laiku un darbu. 
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