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PĀRSTEIGUMU KONCERTS 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Šī gada novembris ir Braila raksta noda-

ļas jubilejas mēnesis. Tāpēc oktobrī noda-

ļas dzīve no intensīvas darbošanās bija pār-

vērtusies galvu reibinošā radošā haosā. Pa-

pildus tiešajam grāmatu reprodukcijas dar-

bam, nodaļā notika arī neikdienišķi darbi: 

tika zāģēts, slīpēts, lakots, šūts, līmēts un 

krāsots. Viena diena nodaļā smaržoja pēc 

kokzāģētavas, cita — pēc siena laika, bet 

cita — pēc gleznotāju darbnīcas un milzīgas 

krāsu tipogrāfijas. Tā nodaļa gatavojās sa-

vai 10 gadu jubilejai, lai katrs paldies būtu 

iesaiņots kādā dāvaniņā. 

Īpaši veidotās dāvanas savus īpašniekus 

atradīs 3. decembrī, kad bibliotēka rīkos 

pārsteigumu koncertu un apbalvos čaklā-

kos, aktīvākos un atsaucīgākos lasītājus no 

visas Latvijas. Tieši šajā dienā, kad visā 

Pasaulē tiks atzīmēta Invalīdu diena, Braila 

raksta nodaļa pateiksies visiem tiem nere-

dzīgiem lasītājiem, kuri nav pametuši no-

vārtā Braila raksta grāmatu. 

Pirmo reizi paņemot rokās grāmatu, lasī-

tājs nezina, par ko tā ir, līdz to atver un iz-

lasa. Šoreiz jubilejas koncerts tāpat kā vēl 

nelasīta grāmata būs pārsteigums. Tāpēc 

koncerta dalībnieki ir noslēpumā tīti. 

Ja Tev patīk lasīt grāmatas, ja patīk pār-

steigumi, tad gaidām Tevi 3. decembrī 

plkst. 14.00 bibliotēkas lasītavā uz Braila 

raksta nodaļas pārsteigumu koncertu!  

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

GRĀMATU PĀRCĒLĀJI 

 

 

Vineta Bite 

BRN korektore 

 

Mēs — Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

(LNerB) Braila raksta nodaļas darbinieki — 

esam kā pārcēlāji, kas savieno upes krastus. 

Redzīgo krastu ar neredzīgo krastu. Šogad, 

pārkāpjot nodaļas jubilejas slieksni, vēlamies 

dalīties pārdomās par savu darbu, tā inte-

resanto pasauli un cilvēkiem, ar kuriem strā-

dājam. 

 

Vineta Bite 

[..] Sākot darbu Braila raksta nodaļā 

(BRN), man plaši atvēra durvis cita līdz šim 
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nezināma pasaule — sapratu, ka palīdzot ci-

tiem, tu palīdzi pats sev, mainās tava vērtību 

un varēšanas skala. Es biju pārsteigta par 

kolēģu laipnību un atsaucību, kad apguvu ļo-

ti liela daudzuma specifisko informāciju. Tās 

apgūšana notiek nepārtraukti. Ja man rodas 

kādi jautājumi vienmēr tiek sniegts atbalsts 

un palīdzība. Es apbrīnoju vecākā redaktora 

Ivara Ozoliņa darba pieredzi, inteliģenci un 

vienmēr argumentētos padomus. Sarunas ar 

Ivaru man ir īpašas un ļoti svarīgas. 

Darba gaitā izlasīt tik daudz grāmatu ir 

liela privilēģija. Īstenībā es jaunajai dzīvei 

BRN pielāgojos ātri, jo, esot tajā vidē, tu 

vienkārši pieņem to, kā tas ir, un, darot dar-

biņu pie darbiņa, dzīvo nost. Ja ikdienā re-

dzi, ka viņi, neredzīgi būdami, spēj tik 

daudz, tad, kas man, redzīgam, liedz izdarīt 

vairāk un atmest gaušanos par niekiem. 

Milzīgs paldies kolēģiem par sirds dāsnumu, 

gaišumu un nesavtīgo mīlestību! Prieks iet 

uz darbu, kad satiec tik jaukus cilvēkus! [..] 

 

Sarmīte Gromska 

«Darbu BRN sāku 2012. gada 2. janvārī. 

Tātad jau ceturto gadu strādāju par Braila 

raksta redaktori. Šajā nodaļā es ieguvu ļoti 

interesantu pieredzi. Mācos gan saskarsmi 

ar cilvēkiem, gan arī lielu prieku sagādā 

darbs ar grāmatām, jo no katras grāmatas ir 

iespēja kaut ko mācīties. Šo 4 gadu laikā, 

strādājot šajā nodaļā, es iepazinu dažādus 

cilvēkus. Ar katru no viņiem man veidojās 

īpašas attiecības. Šajā laikā mainījās vairāki 

korektori, un tāpēc grāmatu salasīšana ar 

katru bija savādāka, līdz ar to tas priekš ma-

nis bija interesanti. Kontakti ar viņiem bagā-

tināja manu pieredzi, kā arī sarunas par dzī-

vi un grāmatām, kuras mēs salasījām. [..]» 

 

Pilnībā šis Vinetas Bites raksts tiks publi-

cēts LNB žurnāla «Rosme» novembra nu-

murā. Tajā uzzināsiet arī to, ko par darbu 

Braila raksta nodaļā saka Edijs Fuksis un 

Herma Cīrule. 

 

ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 
 

 

 

 

Ieva Velde 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Šogad jau desmito reizi Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēka piedalīsies Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļā, kas ir projekts Ziemeļ-

valstu literatūras un kultūras iepazīšanai un 

popularizēšanai. Ziemeļvalstīs projektu 

administrē Biedrības Norden asociācija 

(Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā — 

Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā 

ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

Literatūras centru un biedrību Norden Lat-

vijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 

19. reizi, Latvijā — 18. Ziemeļvalstu Biblio-

tēku nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, 

stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, deba-

tes, konkursi un citi pasākumi. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa šogad no-

tiks no 9. — 15. novembrim, un pirmdiena, 

9. novembris, būs lielā lasīšanas diena, ku-

ras laikā visās projektā iesaistītajās bib-

liotēkās notiks viena teksta fragmenta kopā 

lasīšana dažādās valodās. Šogad Ziemeļ-

valstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Draudzība 

Ziemeļos. 

Mūsu bibliotēkas lasītavā Rīgā Nedēļas 

ietvaros 9. novembrī pulksten 16.00 pa-

redzēts «Krēslas stundas» lasījums pieau-

gušajiem, kurā klausīsimies fragmentu no 

Islandiešu Egila sāgas, bet pasākuma otrajā 

daļā Laura Tālberga, kura ir ne tikai brīnišķī-

gas balss īpašniece, ko apliecina daudzās 

viņas ielasītās audiogrāmatas, bet arī talantī-

ga rakstniece un stāstniece, nolasīs savu 
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«Pieņemšanas pasaku». Lauras pasaka stās-

tīs par pašu būtiskāko draudzību, kāda ir 

mūsu dzīvēs — par draudzību pašiem ar sevi. 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros 

lasītavā būs apskatāma arī literatūras iz-

stāde, kas veltīta draudzības tēmai. At-

sauksim atmiņā savas mīļākās bērnības grā-

matas, jo tieši tās vispatiesāk un sirsnīgāk 

stāsta mums par draudzības nozīmi mūsu 

dzīvēs! 

Aizdomāsimies par draudzības lomu savā 

ikdienā un atcerēsimies, ka patiesa draudzī-

ba sākas no draudzīgas un iejūtīgas attiek-

smes pašiem pret sevi, tikai tad mēs spējam 

to sniegt arī citiem! 

Tiekamies 9. novembrī lasītavā! 
 

NOVEMBRIS VENTSPILĪ 

 

 

 

 

Ainars Šepetauskis 

Ventspils filiālbibliotēka 

 

Nu mēs esam ietecējuši Mārtiņdienas 

mēneša apcerē. 

Kur Mārtiņu tu aizgāji 

Mārtiņdienu dieniņā? 

Apraudzīju Mārtiņbērnus 

Mārtiņdienu svinēdam! 

Un vis ies gaisā. Sāksies lielā galdu sē-

dēšana, izēšanās, apdziedāšana un apce-

rēšana. Nu tik būs lustig’ dzīrošan. 

Bet mums Ventspils filiālbibliotēkā turpi-

nās darbs un līdzdzīvošana mūsu lasītājiem. 

Aiz loga saulīte spīd, skaista atvasariņa 

sildot sirdis, dvēseles. Mēs turpinām savu 

ceļojošo izstādi «Citāda grāmata». Šoreiz 

mūs varat dzirdēt un redzēt Talsu bērnu 

bibliotēkā visu novembra mēnesi. 

Bet Ventspils filiālē apskatāmas trīs 

izstādes 

1. Veltīta latviešu melanholiķim, kom-

ponistam Emīlam Dārziņam — 140 gada-

dienā (1. — 15. nov.), 

2. Veltīta amerikāņu rakstniekam, kla-

siķim Markam Tvenam — 180 gadadienā 

(16. — 30. nov.), 

3. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietva-

ros uzmanība tiek veltīta zviedru detektīv-

romānu rakstniecei Kamillai Lekbergai (9. — 

15. nov.). 

Un vēl novembrī tiks piesaistīti lasītāji, 

interesenti un visi kuri ir gatavi sevi izai-

cināt radoši darboties radošajā darbnīcā 

«Dedziet gaišu uguntiņu». Kur tiks veidoti 

svečturi — veltījums 18. novembrim, vai 

kādam citam no gaidāmajiem svētkiem. 

 

OKTOBRA AUDIOGRĀMATAS 

 

 

 

Dzintra Isajeva 

MBT nodaļas bibliogrāfe 

 

Oktobrī dabā jau ir iepludināts rudenīgais 

akvarelis, vējš, pluinīdams krāsainās lapas, 

arvien biežāk griež tās straujākā virpuļdejā. 

Arī vakara krēsla piezogas aizvien agrāk. Bet 

šos garos vakarus mēs varam īsināt un 

iepriecināt sevi klausoties kādu aizraujošu 

audio grāmatu! Varbūt rudens noskaņās 

iederētos paklausīties «Dzeju neredzīgo 

autoru lasījumā», ko kopā montējis un 

muzikālo noformējumu piešķīris mūsu bib-

liotēkas SIeS vadītājs Aivars Lācis. Kādi au-

tori būs dzirdami šajā diskā, šoreiz tas lai 

paliek kā maza intriga klausītājiem. Tāpat arī 
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piedāvājam ieskatu retro audiojaunumos jeb 

atjaunotajos ierakstos. 

Pie klausītājiem atjaunotā skanējumā 

CDmp3 formātā atkal ir atnācis latviešu 

prozaiķes Irmas Grebzdes romāns «Mā-

sas», kas ir aizraujošs, mazliet melodra-

matisks vēstījums par to, cik atšķirīgi noris 

divu māsu un viņu vecāku laimes un dzīves 

piepildījuma meklējumi. Grāmatā vilina un 

apbur pilsētu spožums un ikdienība, māksli-

nieciskā bohēma un pilsoniskā omulība, kā 

arī tam pretstatā lauku fermu ikdienas 

norises, kas līdzinās laimīgai pasakai. 

Jaunu skanējumu ir ieguvis arī Kārļa Ie-

viņa romāns «Sidraba birzs». Kārlis 

Ieviņš, īstajā vārdā Kārlis Viktors Paķulis, ir 

daudzkrāsaina radoša personība — dzej-

nieks, rakstnieks, diplomāts, žurnālists, glez-

notājs, vijoļbūvētājs. Tikpat krāsains ir arī šis 

romāns, kuru caurvij Ainas mīlestības stāsts. 

Piedzīvojumu stāstu cienītājiem ir atjaunots 

Paula Sproģa darbs «Pāri okeānam». 

Tas ir drosmīgā ventspilnieka un jūrasbrau-

cēja Paula Sproģa aizraujošais stāsts par 

savu braucienu no Sidnejas Austrālijā pāri 

Klusajam okeānam uz Amerikas rietumu 

krastu. 1931. gada nogalē viņš viens pats ar 

pašdarinātiem navigācijas instrumentiem 

vecā buru laivā devās pretī nezināmajam, 

pa ceļam apmeklēdams gan Briesmu, gan 

Fidži, gan Ziemassvētku un citas salas, cie-

modamies gan nabadzīgo iedzimto būdās, 

gan slavenu virsaišu mājokļos. 

Pirmo reizi skanējumu ir ieguvis Dag-

nijas Zigmontes romāns «Pavedieni». 

Romāna varones aktrises Izoldes karjera 

negaidīti apraujas galvaspilsētas teātrī un 

viņai jāatgriežas lauku mājās, kur saimnieko 

māsa Olita. Izoldei jāmācās un jāsamierinās 

ar rāmu lauku dzīvi, bet tad viņa iepazīstas 

ar uzņēmīgo Laimoni. Laikmeta kolīzijas, cil-

vēciskas kaislības un skarbi raksturi līdz šim 

arī nepublicētā rakstnieces Dagnijas Zig-

montes romānā savijas kā pavedieni. 

Krievu literatūras cienītājiem esam ieska-

ņojuši «Кровь нерожденных», ko sa-

rakstījusi Полина Дашкова (īstajā vārdā 

Tatjana Poļačenko). Tas ir rakstnieces 1. ro-

māns, kas ir tapis jau 1996. gadā. Augsti 

stāvošs federālā drošības biroja darbinieks 

jau sen kontrolē svarīgo darbu, kas saistīts 

ar  īpaša medikamenta ražošanu. Šis medi-

kaments uztur spēku, veselību un paildzina 

jaunību. Pieprasījums, protams, rada piedā-

vājumu: nepieciešams palielināt preparāta 

ražošanu. Ražošanai ir arī nauda — liela 

nauda, tur ir arī atstrādātas tehnoloģijas, un 

ir arī ieinteresētās personas. Bet pietrūkst 

tikai pats izejmateriāls, ļoti neparasts  izej-

materiāls — 25 nedēļas veci nedzimušo zī-

daiņu embriji... 

Aizkustinoša un saistoša lasāmviela ir 

Dafnes Šeldrikas sarakstītais «Āfrikas 

mīlasstāsts». Grāmatas autore Dafne Šel-

drika ir pirmais cilvēks pasaulē, kas spējis 

veiksmīgi uzaudzināt jaundzimušu zilonēnu. 

Ar savu iejūtību, interesi, un neatlaidīgo dar-

bu viņa palīdzējusi izglābt no drošas nāves 

daudzus ziloņu, degunradžu un citu dzīvnie-

ku mazuļus. Grāmatu rakstījusi sieviete, kas 

nesavtīgi strādā dzīvnieku labā, vienlaikus 

veidojot un kopjot arī cilvēciskās attiecības. 
 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 
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