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Ir apritējis kārtējais darba gads un pie-

nācis ilgi gaidītais atvaļinājumu laiks. Kā 

katru gadu, jūlija mēnesis ir bibliotēkas 

ražošanas nodaļu atelpas brīdis. Tas no-

zīmē, ka no 6. jūlija gan Braila raksta 

nodaļa, gan Skaņu ierakstu studija 

būs atvaļinājumā. 

Atpūtā dodamies ar patiesu gandarī-

juma sajūtu. Padarītā ir daudz, rezultāti 

priecē un nākotnes ieceres jau spējam vi-

zualizēt. 

Aicinu nedaudz atskatīties uz šajā gadā 

paveikto saistībā ar Braila raksta grāma-

tām un pakalpojumiem. 

Gads iesākās ar sociālās akcijas Grā-

matmīļu ķēdes dalībnieku tikšanos. Mājīgā 

gaisotnē pie kūpošas tējas tasītēm mēs 

kopīgi pārrunājām akcijā minēto grāmatu 

plusus un mīnusus. Uzzinājām daudz jau-

na par grāmatām un iepazinām to lasī-

tājus. 

Domājot par Braila raksta nodaļas 

10 gadu jubileju, gada sākumā tika izslu-

dināts Literārais konkurss «Vēstule Braila 

raksta grāmatai». Šobrīd tuvojas konkur-

sa noslēgums, tāpēc vēlos atgādināt, ka 

darbi uz literāro konkursu ir jāatnes vai 

jānosūta mums līdz š.g. 31. augustam. 

Neatlieciet uz vēlāku laiku, jo neviens 

darbs, kas būs iesniegts pēc šī datuma 

netiks izskatīts. Uzvarētāju apbalvošana 

notiks 22. septembrī. 

Drīz pēc tam Braila raksta nodaļa no 

Bērnu kopšanas atvaļinājuma sagaidīja 

atpakaļ korektori Vinetu, kura ar lielu dar-

ba sparu ķērās klāt pie saviem pienāku-

miem un ar jaunu skatījumu iesaistījās 

nodaļas darbu plānošanā un Braila raksta 

grāmatu popularizēšanā (viņas raksts 

publicēts avīzītē «Bazūne» Nr.5(45)). 

Šogad esam tikušies jau ar diviem grā-

matu Braila rakstā autoriem: Aivaru Eipu-

ru un Intu Riekstiņu, savukārt drīz pēc 

atvaļinājuma, t.i., 21. augustā, plānojam 

vēl vienu tikšanos ar autoru. Šoreiz tas 

būs grāmatas «Meierovics. Trīs Annas» 

autors Jānis Ūdris. Tikšanās laikā notiks 

reproducētās grāmatas autorlasījumi un 

vēsturisko notikumu pārspriedumi. Pasā-

kums solās būt interesants vēsturiskās 

diskusijas dēļ, tāpēc ikviens, kuram ir kādi 

jautājumi vai viedoklis par Meierovicu un 

viņa darbību Latvijas labā, ir laipni aicināti 

uz šo diskusiju. Īpaši svarīga šī tikšanās 

būs vēstures skolotājiem un studentiem. 

Milzīgs prieks ir arī par izremontētajām 

Abonementa telpām, kurās tagad ieska-

ņotās grāmatas un Braila rakstā izskatās 

tā, it kā otru elpu ieguvuši. Palēnām strā-

dājam pie tā, lai arī vecās Braila raksta 

grāmatas varētu atrast elektroniskajā 
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katalogā un lasītājiem būtu vieglāk izvēlē-

ties no esošā piedāvājuma. 

Šogad Braila raksta nodaļa paviesojās 

trijās mūsu bibliotēkas filiālēs — Balvos, 

Daugavpilī un Liepājā —, lai iepazītos ar 

lasītāju aktivitāti un iespējām, strādājot ar 

Braila printeri. Liels bija pārsteigums un 

prieks, ka Liepājas filiālbibliotēka jau vai-

rākus gadus palīdz Liepājas Neredzīgo 

biedrībai tiražēt biedrības žurnālu «Gais-

ma tumsā». Šīs sadarbības pamatā ir 

kopējās mērķauditorijas vajadzību pēc 

informācijas apmierināšana. Novēlu arī 

turpmāk tik produktīvu sadarbību un 

savstarpējo atbalstu. 

Vislielāko gandarījumu, īsi pirms atva-

ļinājuma, mums visiem deva 1. jūnija pa-

sākums «Mēs esam dabas bērni». Tas 

izvērtās patiešām jauks un sirsnīgs. Pēc 

pasākuma saņēmām daudz uzslavu un 

apliecinājumu, ka bibliotēkas pagalms ir 

laba vieta šādu pasākumu rīkošanai. Arī 

uzaicinātie sadarbības partneri: Valsts 

policija, Servisa suņu biedrība TEODORS 

un pat Nacionālie Bruņotie spēki bija 

gandarīti ar paveikto un izteica gatavību 

braukt vēl uz kādu mūsu pasākumu. 

Skaņu ierakstu studijā arī ir padarīts 

liels darbs: ieskaņotas un restaurētas 

grāmatas, apkopotas raidlugas un iela-

sītas vairākas grāmatas, piem., «Klūgu 

mūks», kas īpaša ar latgaļu izloksnes 

piesitienu. Studija ilgi meklēja atbilstošu 

diktoru, kas šo grāmatu varētu ielasīt, 

nezaudējot latgalisko «odziņu». Šobrīd 

notiek arī darbs pie vēl vienas unikālas 

grāmatas. Kāda tā būs, to uzzināsiet vē-

lāk. Intrigai varu tikai piebilst, ka šāda 

grāmata nekur, nekad vēl nav ieskaņota. 

Novēlot jums ausij tīkamu klausīšanos 

un pirkstiem baudāmu lasīšanu, Braila 

raksta nodaļa un Skaņu ierakstu studija 

atvadās līdz augustam, kad atkal būsim 

jūsu rīcībā. Tāpēc augusta «Bazūnes» nu-

murs pie lasītājiem nonāks ar vienas ne-

dēļas nokavēšanos, t.i., 10. augustā. 

Lasītāju apkalpošana notiks visu cauru 

vasaru, tāpēc esat laipni aicināti apmeklēt 

mūsu bibliotēku, tās pasākumus un tikties 

ar brīnišķīgajām bibliotekārēm. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

LATVIETES KARMA 

 

 

Ieva Velde 

LAN Lasītavas bibliotekāre 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājumā 

parastajā drukā ienākusi Intas Blūmas 

grāmata «Latvietes karma», kas, kā vēsta 

pati autore, ir «par mums — sievietēm. 

Par mūsu vēlmēm, ilgām, cerībām, par 

mūsu emocijām, sāpēm un ilūzijām, kā arī 

par mūsu spēku, viedumu, misiju un sū-

tību.» 

Šķiet, ka šis ir tāds laiks, kad sievietes 

tiecas un ļaujas savai enerģētiskajai at-

modai. Literatūrā to jau pirms laika spilgti 

apliecinājusi Klarisas Pinkolas Estesas, 

Ph.D. grāmata «Sievietes, kuras skrien ar 

vilkiem», kas tulkota arī latviešu valodā. 

Grāmata izpelnījusies plašu ievērību pa-

saulē, stāstot par sievietes ceļu pie savas 

pirmatnējās, intuitīvās būtības. Tagad arī 

pašmāju autore norāda, ka sievietes ne 

tikai pasaulē, bet arī Latvijā ir nobrie-

dušas garīgām pārmaiņām, patiesai iz-

augsmei, lai sekmētu savu sapņu un ilgu 

piepildīšanos tieši šajā dzīvē un tagad, iz-

raujoties no tām važām, kas saistījušas ar 

šķietami neizbēgamām un nemaināmām 

situācijām. Abas grāmatas vieno tas, ka 

tās stāsta sievietei par viņas spēku un 
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iespējām, par uzdrīkstēšanos sapņot un 

šos sapņus arī realizēt dzīvē. 

Grāmatas autore Inta Blūma savu no-

darbošanos apraksta kā garīgo psiholoģi-

ju, skatot psiholoģijas tēmas no Dvēseles 

plāna, uzdevumu un mērķu viedokļa. Grā-

mata vēsta par transformāciju, kas līdzīga 

tauriņiem, kā tie no rijīgiem kāpuriem, 

kas neredz tālāk par lapu, ko notiesāt nā-

kamajā maltītē, pārvēršas skaistos, krā-

sainos tauriņos, kas paceļas spārnos, bet 

tam ir nepieciešams pārvērtību periods, 

kūniņas posms. Tāpat arī sieviete, izejot 

cauri saviem karmiskajiem pārbaudīju-

miem, var attīrīt sevi no ego un prāta dik-

tāta, atsvabināt sevi no pagātnes enku-

riem, kas neļauj virzīties uz priekšu, un 

sākt dzīvot saskaņā ar savu dvēseli jeb, 

kā autore to dēvē, iet pa savu Sirds Ceļu. 

Inta Blūma vada nodarbības un semi-

nārus sievietēm un organizē dažādus ga-

rīgās izaugsmes pasākumus. Savu darbību 

viņa plaši apraksta blogā: www.sirdscels.lv. 

Grāmatā «Latvietes karma» apkopota 

autores personīgā un arī citu Latvijas sie-

viešu pieredze dziedinot sevi un atgūstot 

savu sievišķīgo spēku, tiecoties dzīvot 

savu ilgoto un patieso dzīvi. 

«Ir 21. gadsimts, un mēs dzīvojam 

progresīvā un modernā pasaulē — vismaz 

lielākajā zemeslodes daļā. Sievietes vairs 

nesaskaras tik lielā mērā kā senāk ar 

apspiešanu, vardarbību un beztiesību. Bet 

kā ir ar laimi? Vai sievietes tagad kopumā 

ir laimīgākas? Jā, viņas ir brīvākas, vairāk 

sevi realizējušas, ar lielākiem iespēju ap-

vāršņiem... Bet kā ir ar partnerattiecību 

jomu? 

Kas mūsdienās notiek ar sievietēm un 

vīriešiem? Kur noved modernā psiholoģi-

ja, feminisms un abu dzimumu lomu iz-

plūšana? Abi — gan vīrietis, gan sieviete — 

ir nelaimīgi. Mums ir zudusi izpratne, ko 

nozīmē būt sievietei un ko nozīmē būt 

vīrietim.» 

Inta Blūma visas grāmatas garumā 

spriež par to, ko nozīmē būt sievietei tieši 

mūsdienās un tieši Latvijā, kā viņai pie-

pildīt savas sapņus un vēlmes visās dzīves 

jomās, saglabājot un izkopjot savu sie-

višķo enerģiju, kādi ir izplatītākie klup-

šanas akmeņi un kādas mācību stundas 

jāapgūst ceļā uz to, ko patiesi alkst dvē-

sele. Grāmata piedāvā iespēju domāt un 

attīstīties, spert soli tālāk savā garīgajā 

izaugsmē, tomēr ceļš nesolās būt viegls. 
 

IESKATS MŪZIKAS KRĀTUVĒ 

  

 

Liene Jēkabsone 

KAN bibliotekāre 

 

Jāņugunis ir izdzisušas un Jāņu dzies-

mas pieklusušas, bet Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas krājumā lasītavā jūs gaida 

jauni mūzikas ieraksti. Jums ir iespēja iz-

vēlēties Broņislavas Martuževas un Iman-

ta Kalniņa dziesmu albumu «Es atradu 

tautasdziesmu» grupas «Raxtu Raxti» 

izpildījumā. Klausoties šīs tautiskā stila 

dziesmas, jūs bagātināsiet savu iekšējo 

pasauli. Savā noslēpumainajā mūzikas 

burvībā jūs aicina «Iļģi», «Spēlēju, danco-

ju», arī «Zalkša līgava» — latviešu tautas 

pasaka dziesmās.  

Šogad aprit 20 gadu, kopš izcilais lat-

viešu aktieris, komiķis, traģiķis un arī 

dziedātājs Edgars Liepiņš uz mums no-

raugās no kādas mākoņu maliņas. Kom-

pānija «Mikrofona ieraksti» sērijā «Leģen-

das», kurā jau izdotas Noras Bumbieres, 

Ojāra Grīnberga un citu leģendāru lat-

viešu mākslinieku izlases, izdevusi arī 

Edgara Liepiņa labāko dziesmu apkopo-

jumu. Tagad tas pieejams jūsu vērtē-

jumam. 

http://www.sirdscels.lv/
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Jaunajā Jāņa Lūsēna albumā «Dāva-

na» krāšņā emociju buķetē apvienotas 

14 dziesmas. Dziesmu tekstu pamatā ir 

Ojāra Vācieša, Māra Čaklā, Ineses Zande-

res, Māra Melgalva u.c. autoru dzeja, 

savukārt melodijās skaidri saklausāms 

Jāņa Lūsēna izcilais rokraksts, kurš šajā 

projektā guvis jaunas krāsu līnijas un 

izteiksmes veidu pateicoties divu lielisku, 

vitāli spēcīgu un šarmantu balsu īpašnie-

kiem: Anmary (īstajā vārdā Linda Dins-

berga) un Uģim Rozem. 

Imanta Ziedoņa piemiņas koncerta ie-

raksts, Gidona Krēmera, «Musiqq», 

«Prāta Vētras» mūzika gaida savus klau-

sītājus. 

Varat izvēlēties arī jaunās paaudzes 

spilgto izpildītāju Antras Stafeckas un Sa-

mantas Tīnas albumus. 

Savs pārsteigums mūzikas ierakstos 

būs arī mazajiem klausītājiem. 

Mūsu mūzikas krājumā ikviens atradīs 

savai mūzikas gaumei atbilstošus izpildītā-

jus. 

 

VĀRDS LASĪTĀJIEM 

 

BAZŪNEI 

 

2014. gada novembrī, viesojoties Rē-

zeknes filiālbibliotēkā, kolēģiem no Rīgas 

bija iespēja iepazīties ar bibliotēkas pastā-

vīgā lasītāja Pētera Meikstuma literāra-

jiem darbiem. Tie bija dzīvi un emocionāli 

dzejoļi, tāpēc avīzītes «Bazūne» redaktore 

Gunta Bite ieminējās, ka Pēterim savu 

radošo potenciālu jāpiedāvā arī bibliotē-

kas avīzītes lasītājiem. Kopš tā laika ir 

pagājuši 6 mēneši un nu esam sagaidījuši 

Pētera dzejoli, kas veltīts tieši avīzītei 

«Bazūne». 

 

Jau, vairāk kā, četrdesmito reizi, 

No Strazdumuižas, Rīgas nomalē. 

Kaut ne pēc notīm, bet arī svarīgi un 

pareizi, 

Pēc cipariem un burtiem, tā spēlē.

Lai varētu Latvijā lasīt īpašo mūziku, 

Īpašie cilvēki, un visi, kurus tā interesē, 

Ik mēnesi izdod avīzi «Bazūne», lai tiktu 

Pie ik viena, garīgās pērles, kas ceļ 

saulītē. 

 

Dievs svētī šīs «Bazūnes» vērtīgo mūziku, 

Jo Tu zini kam visvairāk vajadzīga viņa, 

Lai mazā avīzīte pastāv cauri mūžību, 

Kamēr kaut vienam tur būs derīga ziņa. 

 

Paldies Pēterim par mums un mūsu 

darbam izrādīto uzticību. Esam līdz sirds 

dziļumiem saviļņoti un priecīgi, ka «Ba-

zūne» ir spējusi aizkustināt jūsu sirdis tik-

pat dziļi, kā ikviens no jums mūsējās. 

Ja arī Tu esi mūsu bibliotēkai veltījis 

kādu dzejoli, atsūti to mums. 
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