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Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīte 

par notikumiem bibliotēkas dzīvē 

 
2015. gada 5. maijs 

 

MĒS ESAM DABAS BĒRNI 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Nu jau veselu mēnesi aiz bibliotēkas 

abonementa durvīm notiek remonta duna. 

Vēl pavisam nedaudz un bibliotēkas darbi-

nieki kopā ar saviem atbalstītājiem atkal 

stāsies «ķēdē», lai palīdzētu grāmatām ie-

ņemt vietu izremontētās telpas plauktos. 

Lai gaidīšanas laiks nešķistu ilgs, mēs pie-

dāvājam arvien jaunus pasākumus, tikša-

nās, piedzīvojumus. 

Tā piemēram, maija pēdējā nedēļā bib-

liotēkas lasītavā notiks kāda vēl neredzēta 

rosība. Divas dienas māksliniece Agnese 

Matisone, kuru mēs pazīstam kopš taustā-

mo gleznu izstādes «Aiztikt drīkst nebai-

dīties», gleznos milzīgu, krāsainu gleznu. 

Tā būs arī iespēja redzēt mākslinieci darbā. 

Vēlāk, 1. jūnijā, glezna piedalīsies bib-

liotēkas rīkotajā Bērnu aizsardzības 

dienas pasākumā «MĒS ESAM DABAS 

BĒRNI», kur tā atdzīvosies. Radošajās 

darbnīcās varēs izkrāsot puķītes un piestip-

rināt pie gleznas, liekot tajā attēlotajai 

zālītei uzplaukt krāšņā ziedu pļavā. 

Pasākums sāksies plkst. 15.00 un ilgs 

līdz pat 18.00. Būs gan koncerts, gan da-

žādas interesantas aktivitātes un spēles. 

Tomēr šoreiz būs kāds jaunums. 

Ņemot vērā apmeklētāju ieteikumus, 

šoreiz programma būs sastādīta tā, lai 

ikviens varētu izbaudīt gan koncertu, gan 

aktivitātes. 

Pasākumā ar aktivitātēm piedalīties 

bibliotēka ir aicinājusi tādus sadarbības 

partnerus kā Valsts policiju, Latvijas Ne-

redzīgo biedrības (LNB) Tiflotehnikas ka-

binetu un Rehabilitācijas centru, Servisa 

suņu biedrību TEODORS, kā arī LR Bru-

ņotos spēkus. Par koncertu rūpēsies Edijs 

Fuksis, LNB Strazdumuižas kluba pūtēju 

orķestris un bērnu vokālais ansamblis 

«Pavasara brīnumputni», bibliotēkas ra-

došie darbinieki un dziesminiece Elīna 

Līce. Savukārt atklāšanas runu teiks Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas va-

dītāja Laila Rieksta-Riekstiņa. Vairāk par 

pasākumu lasiet žurnālā «Rosme». 

 

Savukārt Ventspilī 7. maijā no plkst. 

11.00 līdz 13.00 kopīgi veidosim oriģinā-

lus un neatkārtojamus foto rāmīšus. Visu 

maiju būs iespējams aplūkot un sadzirdēt 

izstādi, kas veltīta krievu komponista 

Pētera Čaikovska 175. gadu jubilejai. 

Maijā Ventspils filiālbibliotēka viesosies 

galvenajā Kuldīgas bibliotēkā ar izstādi 

«Tā pati, bet tomēr cita grāmata», ar 

kuras palīdzību centīsimies radīt priekš-

statu par grāmatu formātu dažādību un 

to pielietojumu. 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

MŪSU BIBLIOTĒKA IR «SAJŪTU MĀJA» 

 

 

 

Ieva Velde 

Lasītavas bibliotekāre 
 

2015. gada 15. aprīlī Ojāra Vācieša mu-

zejā Pārdaugavā tika atklāta Vitālija Vino-

gradova fotoizstāde «SAJŪTU MĀJA». 

Izstāde stāsta par Latvijas Neredzīgo bib-

liotēku un tās lasītajiem, uzsverot mūsu 

īpašās bibliotēkas kā sajūtas raisošas 

institūcijas lomu.  

Bibliotēkas sajūtu stāsts fotogrāfijās ap-

lūkots no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, 

tie ir cilvēki — bibliotēkas lasītāji, kuri litera-

tūru uztver ar sajūtām, lasot grāmatas ar 

tausti Braila rakstā vai klausoties audio-

grāmatu ieskaņotās lappuses. Tādēļ Vitālija 

izstāde sākas tieši ar bibliotēkas lasītāju 

portretējumu, kur katrs pozē ar grāmatu 

Braila rakstā. Fotogrāfijas papildina arī 

teksti, kuri stāsta par šiem lasītājiem un 

viņu iemīļotajām grāmatām. 

Otrkārt, sajūtas raisa pati bibliotēkas ēka 

un tās telpas, kuras fotogrāfs iemūžinājis 

īpaši smalki un detalizēti. Gaisma, kas krīt 

uz priekšmetiem, rada savu sajūtu noska-

ņu, lielu lomu spēlē arī ēkas senatnīguma 

fons, jo tā vien liekas, ka fotogrāfijās pa-

gātne saplūst ar tagadni, radot nākotni. 

Fotogrāfijas atklāj arī to autora izjūtas un 

īpašo skatījumu. Bibliotēkas telpu uzņēmu-

mos atklāta Braila raksta nodaļa, Skaņu 

ierakstu studija, lasītava un abonements, 

iemūžināti arī gaiteņi, kāpnes un citas tel-

pas. Īpaši skaista fotogrāfam izdevusies 

pati senā bibliotēkas ēka — fotoattēlā tā 

redzama visā pilnībā cēlu koku ieskāvumā, 

attēlojot tās arhitektūras īpašās iezīmes. 

Izstāde «SAJŪTU MĀJA» tapusi ciešā sa-

darbībā ar bibliotēku un tās darbiniekiem, 

kā arī ar lasītājiem. Ļoti daudz palīdzējusi 

un laika gaitā atbalstījusi Gunta Bite. Tāpat 

liels ir arī Aldas Zariņas ieguldījums orga-

nizatoriskos procesos. Sadarbojoties ar fo-

togrāfu, savu devumu sniedzu arī es — 

Ieva Velde — biju visu izstādes tekstu 

autore, arī intervēju fotogrāfijās iemūži-

nātos lasītājus par viņu iemīļotajām grā-

matām. Paldies visiem par atsaucību un 

pacietību! Runājot ar lasītājiem, esmu 

uzrakstījusi pavisam īpašu stāstu, jo lasītāji, 

daloties iespaidos par literatūru un sev vis-

mīļākajām grāmatām, izstāstīja arī mazu 

daļiņu sava dzīvesstāsta. Ieklausoties cil-

vēku teiktajā, es sapratu, ka lasīts tiek ne 

tikai ar pirkstu spilventiņiem, sataustot 

Braila raksta punktiņus, vai ar ausīm, tverot 

audiogrāmatu ieskaņotās lappuses, bet vis-

vairāk ar sirdi, jo tā ir visspilgtākā un vis-

patiesākā cilvēkam dotā maņa. 

Šis Braila raksta nodaļai ir nozīmīgs 

gads, jo tā novembrī atzīmēs savu 10 gadu 

jubileju. Vitālija Vinogradova fotoizstāde 

izceļ un popularizē Braila rakstu, visi foto-

grāfijās uzņemtie lasītāji pozē ar grāmatu 

neredzīgo rakstā, un fotogrāfijās lieliski sa-

skatāmi valdzinošie Braila punktiņi. 

Ikviena māja pirmkārt un galvenokārt ir 

cilvēki, kas tajā ienāk. Mūsu mājā tie esam 

visi mēs: bibliotēkas lasītāji un tās darbi-

nieki. Domāju, ka mēs visi esam saviļņoti 

un aizkustināti par fotogrāfa Vitālija Vi-

nogradova ieguldījumu, attēlojot mūsu 

bibliotēku kā Sajūtu Māju un savu vizuālo 

stāstu par to parādot plašākai publikai. 

Tādēļ arī izstādes atklāšanas dienā kuplā 

skaitā devāmies uz Ojāra Vācieša muzeju, 
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sveicām fotogrāfu, teicām lielu paldies un 

baudījām brīnišķīgās fotogrāfijas. 

Izstāde «SAJŪTU MĀJA» Ojāra Vācieša 

memoriālajā muzejā bija apskatāma 

līdz 29. aprīlim, savukārt maijā tā at-

ceļos arī pie mums — uz Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēku. 

Sekojiet līdzi informācijai! 

 

LAPU MĒNESIS LASĪTAVĀ 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

«Man māmiņa piesacīja!» 

Šogad Mātes diena ir 10. maijā. Aicinām 

jūs 7. maijā pulksten 15.00 bibliotēkas 

lasītavā uz Mātes dienai veltītu literāri-

muzikālu pēcpusdienu «Man māmiņa 

piesacīja!». 

Bibliotēkas meitenes lasīs dzeju, bet 

dziesmas dziedāsim kopā — draudzīgā pul-

ciņā. Tas būs mūsu mīļš sveiciens māmi-

ņām un vecmāmiņām. 

 

Man māmiņa piesacīja: 

Neliec apses vaiņagā; 

Trīcēs tava valodiņa, 

Ar tautām runājot. 

 

«Ulubeles pasakas» 

Mūsu bibliotēkā Lasīšanas diena šogad 

tiek rīkota jau trešo reizi pēc kārtas. 

28. maijā pulksten 11.00 bibliotēkas 

lasītavā aicinām jūs uz Noras Ikstenas 

grāmatas «Ulubeles pasakas» priekš-

lasījumu. 

«Ulubele ir brīnumaina vieta, kurai Nora 

Ikstena savās pasakās piešķīrusi dzimtās 

Ikšķiles vaibstus, bet tikpat labi Ulubele var 

atrasties jebkur, kur vien cilvēks raugās uz 

pasauli vērīgām acīm un mīlošu sirdi un 

saglabājis bērnišķi ticošu dvēseli.» Tā par 

jauno grāmatu raksta Gundega Blumberga. 

 

«Tev un ugunij!» 

«Dzīvoja pasaulē lietus. 

— Kāpēc es esmu? — lietus jautāja 

Dievam. 

— Lai savienotu debesis un zemi. — 

Dievs lietum atbildēja.» Tā rakstīja Ludmila 

Azarova 

Ko jūs zināt par Ludmilu Azarovu? Vai 

esat lasījuši viņas dzeju? 

21. maijā pulksten 15.00 bibliotēkas 

lasītavā aicinām uz dzejniecei veltītu dze-

jas pēcpusdienu «Tev un ugunij». 

Atnāciet! Arī mums ir pienācis laiks tuvāk 

iepazīt dzejnieci, tulkotāju, Latvijas patrioti, 

Ojāra Vācieša dzīves un domu biedri — 

Ludmilu Azarovu. 

 

STARP MUMS, MEITENĒM, RUNĀJOT… 

 

 

Vineta Bite 

Braila raksta nodaļas 

korektore 

 

Ar 6. februāri esmu atgriezusies darbā — 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, — pēc gan-

drīz 2 gadu prombūtnes. Prieks satikt darba 

kolēģus, viņi visi mani mīļi sagaidīja. 

Dubults prieks, atsākot darbu Braila rak-

sta nodaļas redakcijā, strādāt pie Zentas 

Ērgles triloģijas «Starp mums, meitenēm, 

runājot... un citi stāsti». Grāmatā apvieno-

tas trīs grāmatas: «Starp mums, meitenēm, 
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runājot...», «Bez piecām minūtēm pieaugu-

ši» un «Nosargāt mīlestību». Tajās ir ie-

kļautas arī padomju laikā nepublicētās no-

daļas un pievienoti skaidrojumi terminiem 

un vārdiem, lai lasītājam lasot, būtu vieglāk 

saprast un izjust tā laika garšu. Grāmatu 

plānots reproducēt 9 sējumos. 

Lasot šo grāmatu, es redzu sevi, savu 

dzīvi un to laiku, kad biju tās galveno va-

roņu vecumā. Tā bija 20.gs. 70.-80. gadu 

kulta grāmata. Toreiz labas grāmatas reti 

kad varēja dabūt, pārsvarā visās tika slavi-

nāts padomju ideoloģiskais režīms un no-

pelts kapitālisms. Savulaik grāmata bija 

tikpat populāra kā mūsdienu jauniešiem 

«Krēsla» un «Bada spēles». Rakstniecei 

Z. Ērglei izdevās ieinteresēt bērnus un 

jauniešus, rakstot par to, kas tiem interesē-

ja — draudzību, piedzīvojumiem, pirmajām 

veiksmēm un neveiksmēm, profesijas izvēli, 

pirmo mīlestību un nodevību, atkarību ie-

tekmi utt. Grāmata gāja no rokas rokā, to 

lasīja visi. 

Mūsdienās grāmatu ieteiktu jauniešiem, 

lai tie, lasot, iepazītu savus vecākus; kādi 

viņi bija jaunībā un ar kādām problēmām 

saskārās? Situācijas, kas aprakstītas stāstos 

ir īstas, bez mūsdienās tik pierastajiem su-

pervaroņiem un specefektiem. Nesamāk-

slotība ir tās patiesā vērtība. 

Lasot grāmatu, aizceļoju laikā, no jauna 

piedzīvojot savas dzīves līkločus, kuros gan 

mācījos šuvēju skolā, gan piedalījos sporta 

sacensībās, lai kā balvu mūsu kurss gūtu 

ceļojumu uz galvaspilsētu Maskavu, gan iz-

baudīju pa naktīm šūtās balles kleitas un 

«kratīšanos» disenēs, gan arī plāna «štur-

mēšanu», lai izpildītu valsts piecgades plā-

nu ceļā uz komunismu. Mans ceļojums lai-

kā izdevās — novēlu arī jums tos piedzīvot. 

Pie lasītājiem grāmata nonāks oktobrī. 

Līdz tam, aicinu lasītājus iesūtīt «Bazūnes» 

redakcijai savas pārdomas par Zentas Ēr-

gles daiļradi un tās ietekmi uz jūsu dzīvi vai 

uzskatiem. Interesantākos rakstus publicē-

sim un apbalvosim. 

 

SPEĶĪTIM NAV NE VAINAS 

 

 

 

Ivars Ozoliņš 

Braila raksta grāmatu 

galvenais redaktors 

 

Braila rakstā ir iznākusi interesanta un 

praktiski noderīga Ineses Ziņģītes un Ana-

tolija Danilāna neliela grāmata — vienā 

sējumā — «Speķītim nav ne vainas jeb 

atziņas veselīgai dzīvei». Abi autori ir pie-

redzes bagāti ārsti ar pārbaudītām vērtī-

gām atziņām par uzturu, par ķermeņa 

fiziskām aktivitātēm, par to, kā kontrolēt 

savas domas un ko runāt. Lasītājiem būs 

ļoti interesanti arī uzzināt, kāpēc daba 

cilvēku radījusi bez bieza apmatojuma un 

kā izcilu skrējēju. 
 

 
 

 

 

 

 

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 Pakalpojumi 

Tālr. 67522131, 29137112 

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas 

viedokli. Par publikācijām atbildīgi paši autori. 
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