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VĒSTULE NOSŪTĪTA UN IZLASĪTA 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Avīzīte «Bazūne» sveic jūs ar pirmā 

rudens mēneša iestāšanos, savukārt, tos, 

kuri turpina vai sāk skolas gaitas, aicinām 

būt zinātgribošiem, darītvarošiem un 

grāmatu mīlošiem. Tāpēc, ka izglītības 

pamatā vienmēr ir bijusi grāmata. Sākot-

nēji tā bija Bībele, pēc tam Ābece. Savu-

kārt spriedelējumi par to, ko iemācās 

pirmo — lasīt vai rakstīt, būtu tas pats, kas 

atbildēt uz jautājumu: kas bija pirmais 

vista vai ola? Īpaši, ja runa ir par Braila 

raksta apguvi. Par šo jautājumu rakstīja arī 

kāda literārā konkursa «Vēstule Braila 

raksta grāmatai» dalībniece. Viņa, savas 

dzīves un darba laikā, bija nonākusi pie 

interesantas atziņas: ja redzīgie lielākoties 

vispirms iemācās boksterēt un tikai tad 

rakstīt, tad runājot par Braila raksta apguvi 

«pieredze un rezultāti parādīja, ka māco-

ties, sākot ar rakstīšanu, cilvēks aptver 

ātrāk». 

Atgādināšu, ka literārajā konkursā va-

rēja piedalīties no šī gada februāra līdz 

31. augustam. Tas nozīmē, ka šobrīd kon-

kurss ir noslēdzies un visi iesniegtie darbi 

jau atrodas pie žūrijas locekļiem. Tā kā līdz 

šim nebijām vēl atklājuši žūrijas sastāvu, 

tad steidzu to darīt tagad. 

1. Aivars Eipurs — dzejnieks, rakst-

nieks, publicists. Braila rakstā bibliotēkas 

krājumā ir divas viņa grāmatas: «Minimas 

jeb vienā istabā ar Antonu Vēbernu» un 

«Minimas jeb zemestrīce zābakā», kas 

atvēršanas svētkus piedzīvoja šogad. 

2. Jana Egle — dzejniece no Liepājas. 

Jana ne tikai raksta dzeju, dzied un kon-

sultē jaunos dzejdarus, viņa ir arī Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādes «Margrie-

tiņa» vadītāja. Savulaik strādājusi arī 

Embūtes bibliotēkā. 

3. Kristaps Vecgrāvis — dzejnieks, 

atdzejotājs. 2005. gadā iznāca viņa pir-

mais dzejas krājums «Kaist ķekarā vīn-

ogas». Kristaps raksta arī prozu, ir kon-

sultējis projektu «Jaunie literāti», kā arī ir 

aktīvs sociālo mediju lietotājs. 

4. Laura Tālberga — Latvijas Ne-

redzīgo bibliotēkas Komplektēšanas un 

apstrādes nodaļas vadītāja, vairāku au-

diogrāmatu ielasītāja. Laura ir publicēju-

sies vairākos sociālajos medijos, kā arī sa-

rakstījusi ļoti mīļu un jauku bērnu grā-

matiņu «Ziemassvētku pasaka». 

5. Jolanta Junaka — Strazdumuižas 

internātvidusskolas-attīstības centra vāj-

redzīgiem un neredzīgiem bērniem latvie-

šu valodas skolotāja. 

22. septembrī plkst. 13.00 biblio-

tēkas lasītavā Rīgā notiks pasākums ar 

tādu pašu nosaukumu kā konkurss — 

«Vēstule Braila raksta grāmatai». 
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Tajā mēs kopā ar literātiem runāsim 

par literatūru, par katra cilvēka iekšējo 

gaismu un cīņu par zināšanām. Pasākuma 

noslēgumā notiks literārā konkursa uzva-

rētāju apbalvošana. 

Klātesošajiem būs iespēja gan iepazīties 

ar žūrijā esošo literātu darbiem, gan klau-

sīties dziesminieku Jāni Cirveli, gan arī 

ieskatīties konkursa uzvarētāja vēstulē 

Braila raksta grāmatai. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

KAD AIZMIRSTAIS PĀRTOP PAR JAUNO 

  

 

 

Margarita Čigarina 

LAN bibliotekāre 

 

Gada pirmajā pusē mūsu krājums ir 

papildinājies ne tikai ar jaunajām grāma-

tām, bet arī ar dažiem restaurētiem ie-

rakstiem. Pārsvarā restaurēšana notiek no 

veciem ierakstiem, kuri laika gaitā sabojā-

jas un vairs nevar tikt atjaunoti. Tomēr 

mēs cenšamies atjaunot arī grāmatas no 

kasešu formātiem. Tuvāko pāris gadu laikā 

mēs plānojam pilnībā pāriet no kasetēm 

tikai uz disku audioformātu. Bet šodien par 

to ir pāragri runāt. 

Runājot par atjaunotiem ierakstiem, 

šoreiz sanāca tā, ka abām grāmatām bija 

viena autore — Aleksandra Mariņina. 

Vai mūsu lasītāju pulkā ir kāds cilvēks, 

kurš nav dzirdējis šo uzvārdu? Domāju, ka 

tādu cilvēku nav daudz. 

No savas pieredzes varu teikt, ka Alek-

sandra Mariņina ir viena no pieprasītā-

kajām autorēm. Viņas grāmatas lasa gan 

latviski, gan krieviski, gan parastās grā-

matās, gan audioformātā, vienalga, diskos 

vai kasetēs. 

Tagad mums ir restaurētas divas Mari-

ņinas grāmatas latviešu valodā: «Ļaujiet 

vaļu bendem» un «Melnais saraksts». Do-

māju, ka daudzi lasītāji atceras šīs grā-

matas vēl no kasešu formāta, bet tās ir 

grāmatas, kuras ir vērts arī pārlasīt.  

Ja man jautātu, kuri autori mums vien-

mēr ir un paliks Topā, es droši nosauktu 

Mariņinu. 

Mariņina neraksta parastus krimināl-

romānus, kuros ir tikai nozieguma atklāša-

nas process. Viņas grāmatās var atrast 

tādas atziņas, kas var noderēt dzīvē. 

Ar vienu no citātiem no Aleksandras 

Mariņinas grāmatas «Atmiņas fantoms» es 

pabeigšu šo rakstu: «Lasīšana ir laime...» 

 

VIRŠU MĒNESIS LASĪTAVĀ 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Dzejas dienas 

Septembris jau 50-to reizi ir Dzejas 

dienu mēnesis. Šī Dzejas dienu tradīcija 

tika iedibināta 1965. gadā, kad Rainim 

svinēja simtgadi, un šogad tās pieskan-

dinās Latviju no 3. līdz 15. septem-

brim. 

Jau martā atzīmējām Aspazijai 150 ga-

du jubileju, un tagad, 11. septembrī, 

mēs svinēsim 150 gadus dzejniekam 

Rainim. 
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«Gaismu sauca, gaisma ausa...» 

15 gadus vecāks par Raini ir mūsu 

dzejnieks Auseklis, īstajā vārdā Miķelis 

Krogzemis. Šogad 18. septembrī viņam 

165 gadi. Šobrīd bibliotēkas lasītavā ir 

izkārtota abiem dižgariem — Auseklim un 

Rainim — veltīta izstāde «Gaismu sauca, 

gaisma ausa...» Tā būs apskatāma līdz 

18. septembrim.  

Vai jūs zināt, kuram rakstniekam Aus-

eklis veltījis šādas rindas: 

 

«Pie svētās upes Daugavas 

Tu tautu sargāt nāci, 

Ar patiesības zobeniem 

Tu skauģiem galvas šķēli.» 

 

Ja nezināt, tad atnāciet uz bibliotēkas 

lasītavu un uzzināsiet! 

 

«Atmini sauli» 

«Kad sirds tik smaga kā ezers guļ — 

atmini sauli! 

Ij smagais ezers izgaro saulē. 

Kad sirdi nemiers uz āru lauž — 

atmini sauli! 

Ik spēks tik laužas no saules uz sauli. 

No saules uz sauli mēs sildīti 

 sildām — 

Atminat Sauli! 

Un viegla taps sirds, 

Un varēsat laisties uz sauli.» 

Rainis 

 

Raini var saukt par saules dzejnieku, jo 

saule, saules gaisma, saules stari un sil-

tums viņa dzejoļos ir pieminēti itin bieži. 

15. septembrī pulksten 14.00 bib-

liotēkas lasītavā aicinām uz Raiņa dze-

jas pēcpusdienu, kurai dots nosaukums 

«Atmini sauli». 

Atnāciet! Parunāsim par Raini, par to, 

vai skolā mūs iemācīja mīlēt Raini vai nē, 

atcerēsimies dzejoļus, kurus skolas laikā 

mācījāmies no galvas. Varbūt kāds vēl 

aizvien ir palicis jūsu atmiņā un gaida 

brīdi, kad viņu noskaitīsiet! 

Tiekamies 15. septembrī! 

 

 

«SAJŪTU MĀJA» ATGRIEŽAS MĀJĀS 

 

 

 

Ieva Velde 

izstādes kuratore 

 

Visu septembri Latvijas Neredzīgo bib-

liotēkas pirmā stāva foajē, gaiteņos un 

abonementā būs apskatāma Vitālija Vino-

gradova izstāde «Sajūtu māja», kas ir 

fotostāsts par mūsu bibliotēku. 

Izstāde «Sajūtu māja» pirmoreiz tika 

atklāta šī gada aprīlī Ojāra Vācieša mu-

zejā Pārdaugavā, tagad tā beidzot ekspo-

nēta arī mūsu bibliotēkas telpās. 

Apmeklētājiem aplūkošanai būs pieeja-

mas fotogrāfijas, kurās attēlotas biblio-

tēkas ēka un telpas. Fotogrāfijās iemūži-

nātas gandrīz visas bibliotēkas nodaļas — 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa un tās abo-

nements un lasītava, Braila raksta nodaļa, 

Skaņu ierakstu studija, bildēs notverti arī 

gaiteņi, kāpnes un citas telpas, norakstī-

tās grāmatas, makulatūras vākšana un 

pat akmeņogles, kuras bibliotēka izmanto 

apkurei. Ļoti skaisti tverta arī pati senā 

bibliotēkas ēka — īpaši cienīga koku un to 

saulē krītošo ēnu ieskāvumā. Brīnišķīgi 

fotogrāfam izdevies izcelt arī ēkas arhitek-

tūras skaistumu un īpatnības. 

Vitālijs Vinogradovs ir radījis patiesi 

skaistu, sajūtām pilnu fotostāstu par ēkas 

senatnīgumu, kas ik dienu sadzīvo ar 
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mūsu — cilvēku, kas šeit ienāk un uzturas — 

klātbūtni. 

Aicinu Jūs nākt aplūkot šo melnbalto 

fotogrāfiju stāstu! 

 

DARBINIEKU SEMINĀRS 

 

 

 

Dzintra Isajeva 

MBT nodaļas bibliogrāfe 

 

Vismaz reizi gadā Metodikas, biblio-

grāfijas un tifloloģijas nodaļa (MBT) or-

ganizē pieredzes un domu apmaiņas 

semināru bibliotēkas darbiniekiem, kad ir 

lieliska iespēja satikt savus kolēģus no 

visām 7 filiālbibliotēkām un kopīgi pār-

runāt gan jau paveikto, gan jaunākās 

aktualitātes. Šoreiz seminārs notiks skais-

tajā rudens mēnesī septembrī. Šogad 

viena no semināra galvenajām tēmām ir 

«Bibliotēkas publicitāte». Semināra darba 

kārtībā būs sekojošas tēmas: 

 Aktualitātes bibliotēkā: padarītais un 

nākotnes plāni. /LNerB direktores 

vietniece Andra Jākobsone/  

 Situācija ar bibliotēkas krājumu. /LAN 

vadītāja Laura Tālberga/ 

 Jauninājumi bibliotēkas programmā. 

/LAN vecākā bibliotekāre Viktorija 

Stivriška/ 

 Liepājas filiāles krājuma izmantošanas 

pieredze. /Ilze Kārkliņa/ 

 LNerB mājaslapas efektivitātes uzla-

bošanas pasākumi un ar to saistītās 

izmaiņas informācijas ievietošanā. 

/BRN vadītāja Gunta Bite/ 

 LNB BKC sagatavotie materiāli biblio-

tēku darbā. Konsultatīvie materiāli 

«Uzziņu klasifikācija un uzskaite bib-

liotēkā: teorija, ieteikumi un piere-

dze». «Inovācijas bibliotēkā». /MBT 

nodaļas bibliogrāfe Dzintra Isajeva/ 

 LNerB darbība 2014. un 2015. g. — 

darba plāni, atskaites. /MBT nodaļas 

vadītāja Ināra Martinsone/ 

 LNerB publicitāte: darbības populāri-

zēšana, komunikācija ar sabiedrību. 

/Balvu filiāle — Ilona Laicāne, Cēsu filiā-

le — Irēna Lāce, Daugavpils filiāle — 

Jana Šlapaka, Jelgavas filiāle — Dzin-

tra Spalva, Liepājas filiāle — Ilze 

Kārkliņa, Rēzeknes filiāle — Ināra Zel-

tiņa, Ventspils filiāle — Santa Šepe-

tauska, Lasītava Rīgā — Ieva Velde/  

 LNerB publicitāte e-vidē un drukātajos 

materiālos. /Gunta Bite/ 

 

Darbinieku seminārs notiks 9. sep-

tembrī bibliotēkas lasītavā Rīgā, tāpēc 

šajā dienā bibliotēka apmeklētājiem 

būs slēgta. 

Jau iepriekš atvainojamies un sakām 

paldies par sapratni! 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 
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Redaktore Gunta Bite. 
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