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AIZKAVĒJUSIES PATEICĪBA 

 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Darba dunā laiks skrien vēja spārniem. 

Šķiet jaunie darbi min uz iepriekšējā pa-

pēžiem, bet domas jau pārcilā nākotnes 

ieceres. Šogad pagājuši vien trīs mēneši, 

bet bibliotēka jau paspējusi tikties ar di-

viem reproducēto grāmatu autoriem, ne-

klātienē apceļot Grenlandi, ar pirkstiem 

iepazīt īpašas gleznas, padzert kafiju ar 

Grāmatmīļu ķēdes dalībniekiem, kā arī 

piedzīvot darbinieku rotāciju un remont-

darbu uzsākšanu. 

Bez šaubām darbi neapstāsies arī turp-

māk, tomēr ir kāds paziņojums, kas lielajā 

steigā ir nepiedodami aizmirsies. 

Februāra sākumā bibliotēkas īpašumā 

nonāca kāda īpaši mīļa dāvana — Drum 

Box. Tas ir kastes formas mūzikas instru-

ments, kuru spēlē, sitot ar plaukstām vai 

pirkstiem pa dažādām plaknes daļām, 

iegūstot atšķirīga augstuma skaņas. Šo 

instrumentu, speciāli mūsu bibliotēkai, 

paša rokām izgatavoja Gatis Krakops. 

Viņam palīdzēja jaunieši no Rāmuļu 

pamatskolas. Paldies Gatim par dāvanu! 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

VECAIS ATKAL KĻŪS PAR JAUNO 

 

Laura Tālberga 

Komplektēšanas un apstrādes 

nodaļas vadītāja 

 

Remonts bibliotēkas Abonomentā pa-

tiesībā ir laba lieta. Ne jau tikai tādēļ, ka 

griesti kļūs baltāki un sienas dzīvākas. 

Remonts ir kā bibliotēkas pamošanās pēc 

dziļa ziemas miega. Un varbūt tā ir pavi-

sam likumsakarīga sakritība, ka tas notiek 

pavasarī. Vienīgi ir mazliet skumīgi, ka 

mēs jūs remonta laikā redzam retāk, bet 

atgādinu — bibliotēkas lasītavā viss strā-

dā kā līdz šim un jūs vienmēr esat mīļi 

gaidīti! 

Patiesībā, esot slēgti, mēs strādājam 

vēl vairāk kā atvērti, jo pa vidu ikdienas 

darbiem ir arī lielā Remonta laika grāmatu 

tīrīšana. Es pastāstīšu. Mēs sākām ar grā-

matu ķēdi, lai atbrīvotu telpas strādnie-

kiem, krāsām un lakām. Trīs dienas grā-

matu ķēdē bija īpašas mums visiem. Tās 

bija mīlestības pilnas dienas, kurās mēs 
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visi bijām kopā un strādājām plecu pie 

pleca. Dažreiz mēs dziedājām, dažreiz no-

guruši klusējām, bet visu laiku bija šī 

nepārtraukta kopā būšanas sajūta. Trīs 

dienas, kurās mēs visi kopā atzināmies 

mīlestībā grāmatām. Neviens no mums 

nespēja grāmatu dot tālāk, to neaplūko-

jot, nenoglāstot un nenotraušot no tām 

putekļus. Un putekļu bija daudz, ticiet 

man! 

Grāmatas bija priecīgi apmulsušas, es 

dzirdēju, kā tām aizrāvās elpa, no rokas 

rokā ceļojot starp plauktiem. Es jutu kā 

plauktos palikušās staipīja savus ziņkā-

rīgos kaklus un ilgojās pēc ceļa. Ilgojās 

pēc mūsu rokām. Es redzēju, putekļiem 

aizlidojot, tās smaidam platām bedrītēm 

vaigos. Tik daudzus gadus liela daļa no 

grāmatām bija slinki un aizmirsti gulēju-

šas plauktos, bet nu tām ir pienācis laiks 

iznākt gaismā. 

Tagad pie mums klaudz āmuri, skan 

remonta strādnieku soļi un dzied urbji. 

Grāmatas, saliktas jaunās, pagaidu vietās 

nebeidz čalot. Un mums priekšā vēl liels 

darbs, jo, kamēr puiši strādā, mums katra 

grāmata jāapskata, jāiepazīst un jāatce-

ras. Plauktos tās ir bijušas pārāk ilgi pie-

mirstas. Vecais atkal kļūs par jauno gan 

mums, gan arī jums! 

Sirsnīgs paldies visiem, kuri palīdzēja 

grāmatu ķēdē — bibliotēkas darbiniekiem, 

viņu radiniekiem, Strazdumuižas ciemata 

bērniem un likumsargiem. Jā, jā, arī 

Strazdumuižas policisti pielika savas stip-

rās rokas, lai lielais darbs uz priekšu tiek! 

Šis būs brīnišķīgs pavasaris bibliotēkā! 

Uz tikšanos! 

 

TUVOJAS PASAULES GRĀMATU DIENA 

 

 

 

Ieva Velde 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Ik gadu 23.aprīlī tiek atzīmēta Pasaules 

Grāmatu un autortiesību diena, godinot 

autorus un aicinot cilvēkus pievērsties ne 

tikai grāmatu lasīšanai, bet arī rakstīšanai, 

kā arī autoru tiesību aizsardzībai. 

Pirmoreiz Pasaules Grāmatu diena atzī-

mēta Spānijā 1923.gadā, godinot spāņu 

rakstnieka Migela de Servantesa nāves 

atceres dienu. Kopš 1995. gada UNESCO 

23. aprīli ir noteikusi par Pasaules Grāmatu 

un autortiesību dienu. 23.aprīlī ir arī Viljama 

Šekspīra nāves diena, un vēl šajā dienā 

dzimuši vai miruši tādi pasaulslaveni autori 

kā Vladimirs Nabokovs, Moriss Drions, 

Manuels Valjeho, Haldors Laksness u.c. 

Pastāv arī tradīcija 23. aprīlī dāvināt 

saviem mīļajiem grāmatas un rozes. Šī 

tradīcija nāk no Spānijas provinces Kata-

lonijas. Rozes dāvina vīrieši sievietēm, bet 

grāmatas — sievietes vīriešiem. 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Pa-

saules Grāmatu dienu atzīmēsim 

23. aprīlī plkst. 15.00 lasītavā, kad 

lasīsim vienu no lielākajām un krāšņā-

kajām grāmatām, kādas pēdējā laikā ie-

nākušas bibliotēkas krājumā — «Pasakas 

par mīlestību», tādā veidā godinot gan 

grāmatas, gan mīlestību (arī uz grāma-

tām). 

Pasaka kā mutvārdu daiļrades žanrs 

bija populāra jau, pirms tika izgudrota 

grāmatu iespiešanas tehnika, vēl laikos, 

kad grāmatām bija milzu vērtība un rak-

stītais vārds bija pieejams diezgan ie-

robežotam ļaužu lokam. Kā uzsver grāma-

tas sastādītāja Raita Saleniece — «pasa-

kas nav domātas tikai maziem bērniem». 

Un tā jau bieži vien arī ir, ka pasakās 

ietvertā gudrība labāk saprotama pieau-
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gušajiem, bet bērni drīzāk izbauda piedzī-

vojumu garšu, tādēļ pasakas ieinteresēs 

gan lielus, gan mazus. 

Pasaku grāmatā iekļautas 45 dažādu 

tautu un literārās pasakas par mīlestības 

un precēšanās tematiku, arī vairāki pirm-

publicējumi latviešu valodā no dāņu, poļu, 

zviedru, krievu, vācu, turku, libāniešu, 

vjetnamiešu, nigēriešu un Austrālijas abo-

rigēnu pasaku krājumiem, pasaku vidū ir 

arī Kārļa Skalbes un Annas Sakses meis-

tardarbi. 

Kā savā ievadvārdā raksta Raita Sale-

niece: «Mīlestības tēma vienmēr ir saistī-

jusi un dziļi saviļņojusi cilvēkus, un nav ap-

sīkusi vēlēšanās uzzināt arvien jaunus ga-

dījumus un notikumus iz mīlētāju dzīves. 

Mīlētāju likteņu stāstos atspoguļota dzīves 

īstenība un attieksme pret to, cilvēku rak-

sturi, paustas ilgas un sapņi, priekšstati 

par labo un ļauno.» Tādēļ Pasaules Grā-

matu dienā ne tikai dāviniet grāmatas un 

rozes, bet arī nāciet kopā lasīt un klausīties 

pasakas par mīlestību! 

 

JAUNS PAKALPOJUMS VENTSPILĪ 

 

 

 

Ainars Šepetauskis 

Ventspils filiālbibliotēkas 

vadītājs 

 

Ar 2015. gadu Latvijas Neredzīgo bib-

liotēkas Ventspils filiālbibliotēkā ir ie-

viests jauns pakalpojums. Visa gada ga-

rumā bibliotēkā notiks radošās darb-

nīcas, kur visiem interesentiem ir un būs 

iespēja izveidot kādu mīļu nieciņu sev vai 

citiem par prieku. 

Pirmā darbnīca notika februārī, kurā 

veidojām Valentīndienas sirsniņkartiņas 

ar jaukiem niekiem. Otrajā darbnīcā, kas 

notika martā, mazie bērnudārza «Bitīte» 

audzēkņi uzvilka zaķiem svētku drānas 

un iepazinās ar mūsu bibliotēku. Nākamā 

radošā darbnīca paredzēta jau 17. ap-

rīlī, kad Ventspils Pļavas skolas 1.A kla-

ses audzēkņi veidos interesantus put-

niņus no dzijas. Savukārt 7. maijā būs 

darbnīca, kurā veidosim oriģinālus foto 

rāmīšus. 

Informāciju par radošo darbnīcu norisi 

varat atrast internetā mūsu mājaslapā 

www.neredzigobiblioteka.lv, rakstot uz e-

pastu ventspils@neredzigobiblioteka.lv vai 

zvanot pa telefonu (+371) 63630722. 

 

NO LATVIEŠU LITERATŪRAS ZELTA FONDA 

 

 

 

 

Ivars Ozoliņš 

Braila raksta grāmatu 

galvenais redaktors 

 

Lasītājiem Braila rakstā tagad ir iespēja 

savā iztēlē ar Aleksandra Grīna lieliskā 

latviešu klasiskās literatūras zelta fondam 

piederīgā vēsturiskā romāna «Zemes at-

jaunotāji» starpniecību nokļūt 16. un 

17. gadimta Latvijā. 

Kā jau romāns, «Zemes atjaunotāji» 

lielā mērā ir rakstnieka fantāzijas auglis, 

tomēr, būdams vēsturisks romāns, tas ir 

arī bagātīgs patiesas informācijas avots 

par tā laika sadzīvi un politisko situāciju 

Latvijas teritorijā. Mēs varam būt pateicī-

gi, Aleksandram Grīnam par ieguldītajām 
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pūlēm un atbildību vēstures priekšā, pētot 

un izzinot latviešu tautas sīkstumu un 

vitalitāti, lai izdzīvotu un atdzimtu neie-

domājami grūtos un primitīvos apstākļos, 

kad vienlaikus plosās mēris un zviedru-

poļu karš Latvijas teritorijā, kad latviešu 

zemniekiem tiek nodedzinātas mājas, 

izpostīti lauki, atņemti vai izklīduši māj-

lopi, kad ik uz soļa draud nāve no siro-

jošiem svešzemju karotājiem un plēsīgiem 

zvēriem mežā, kur nav pat jumta virs 

galvas un vienīgie ieroči un darbarīki ir 

loks un bultas, cirvis un nazis, bet brīžam 

arī to nav. Apbrīnojamas ir arī autora 

pamatīgās zināšanas par Latvijas floru un 

faunu. 

 

 

GODINOT KOLĪNU MAKKALOVU 

 

Kā 29. janvārī ziņoja ārvalstu prese, 

77 gadu vecumā, mirusi visā pasaulē pa-

zīstamā austrāliešu rakstniece Kolīna 

Makkalova (Colleen McCullough). 

Rakstniecei pēdējos gados bijusi slikta 

veselība, viņa zaudējusi redzi un artrīta 

dēļ cietusi no kustību traucējumiem. 

Tomēr Makkalova turpinājusi rakstīšanu, 

diktējot savus darbus. 

Makkalova, kura dzimusi 1937. gadā 

Austrālijā, sākusi rakstīt jau bērnībā. Viņa 

ir viena no pirmajām austrāliešu rakstnie-

cēm, kura ieguvusi atzinību ārvalstīs. Pa-

saules slavu viņai 1977. gadā atnesa 

otrais romāns — «Dziedoņi ērkšķu krū-

mā», kas stāsta par aizliegtu mīlestību 

starp jaunu sievieti un priesteri. 1983. ga-

dā tas tika ekranizēts arī iecienītā tele-

vīzijas mini seriālā.  

Kolīna Makkalova dzimusi Velingtonā, 

bet lielāko dzīves daļu nodzīvojusi Sid-

nejā. Pirms pievēršanās rakstniecībai viņa 

studējusi medicīnu, 10 gadus nodarbo-

jusies ar pētniecību Jeilas medicīnas skolā 

ASV. Autore savas karjeras laikā sarakstī-

jusi 25 romānus. Viņas pēdējā grāmata 

«Bittersweet» izdota 2013. gadā. 

Latviešu lasītājiem autore labi pa-

zīstama ar grāmatām «Dziedoņi ērkšķu 

krūmā», «Tims», «Pieskāriens», 

«Nepiedienīgā apmātība», «Eņģe-

lis», «Misalongu dāmas», kas redzīgo 

rakstā un audio formātā kasetēs ir pie-

ejamas arī mūsu bibliotēkā. 

Krievu valodā mūsu bibliotēka var 

piedāvāt sekojošas grāmatas audio for-

mātā (kasetēs): «Первый человек в 

Риме», «Поющие в терновнике» un 

«Прикосновение». 

Godinot Kolīnas Makkalovas rakst-

nieces talantu, aicinām vēlreiz ieklausīties 

viņas darbos un gūt baudījumu no au-

tores spilgtajiem, neaizmirstamajiem un 

pārliecinošajiem darbiem. 
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