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No 1. līdz 16. maijam, LNerB Ventspils 

filiālbibliotēkā atradās Romana Vitkovska 

ceļojošā izstāde «Ak, šīs nerātnās dainas!». 

Tās laikā bibliotēkā viesojās daudz bērnu, 

kuri, aplūkojot zīmētās karikatūras, nespēja 

beigt ķiķināt un sačukstēties. Savukārt 

pieaugušie neslēpa savas pozitīvās domas 

par karikatūru izraisītām emocijām, jo kā 

izteicās kāda bibliotēkas apmeklētāja: «Bez 

pikantiem jokiem, būtu garlaicīga dzīve». 

Citiem izstādes apmeklētājiem gribējās, lai 

karikatūras būtu nedaudz spilgtākas, lai 

vieglāk būtu saskatīt. Tomēr noslēgumā visi 

vienojās, ka tā esot «interesanta izstāde, jo 

ir kur acis piesiet». 

Tagad izstāde iekārtojas Cēsu filiālbib-

liotēkas telpās, kur tā būs apskatāma no 

1. līdz 15. jūnijam. Savukārt pēc tam tai 

būs priekšā ceļš uz Rēzekni. 

Trešdien, 25. maijā, Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas pārstāves: bibliogrāfe Dzintra 

Isajeva un Braila raksta nodaļas vadītāja 

Gunta Bite Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

tikās ar Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo 

biedrības «Redzi mani» valdes priekš-

sēdētāju Līgu Ķikuti un biedrības pārstāvi 

Vizmu Kaupužu, lai pārrunātu sadarbības 

iespējas saistībā ar Helēnai Kellerei veltītu 

pasākumu. Uz sadarbību bija aicinātas arī 

pārstāves no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

un Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas 

«Sadzirdi.lv». 

Tikšanās laikā Līga Ķikute informēja 

klātesošos par šī gada ideju atzīmēt Ne-

dzirdīgi-neredzīgo cilvēku nedēļu, ar ne-

dzirdīgās un neredzīgās amerikāņu rakst-

nieces un sabiedriskās darbinieces Helē-

nas Kelleres godināšanu, rīkojot no 

27. jūnija līdz 4. jūlijam Latvijas Na-

cionālās bibliotēkas Jāņa Pāvila II 

lasītavā atceres pasākumu «Helēna 

Kellere — sajūtu sieviete». 

Pasākumā plānota sekojoša programma: 

 No 27.06. līdz 04.07. izstāde par 

Helēnu Kelleri (tās laikā tiks demon-

strēts arī video, kurā redzamas viņas 

komunikācijas metodika); 

 Pasākuma atklāšana H. Kelleres dzimša-

nas dienā — 27.06. plkst. 12.00; 

 29.06. plkst. 12.00 notiks kopīga 

Helēnas Kelleres grāmatas lasī-

šana. Tajā piedalīsies gan redzīgi, gan 

vājredzīgi, gan neredzīgi lasītāji. 

Lai varētu nodrošināt iespēju arī nere-

dzīgiem lasītājiem uzzināt par Kelleres dzīvi 

un sasniegumiem, kā arī pašiem piedalīties 

kopīgā grāmatas lasīšanās, Latvijas Nere-

dzīgo bibliotēka apņēmās līdz pasākumam 

reproducēt grāmatu «Helena Kellere. 

Aklās un kurlās amerikāņu meitenes 

brīnišķīgie sasniegumi» Braila rakstā, 
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kuru pierakstījis prof. K. Kundziņš (par 

grāmatu vairāk lasiet Vinetas Bites rakstā). 

Savukārt līdzīga rakstura audiogrāmatu, kas 

šobrīd ir mūsu bibliotēkas krājumā, pasāku-

ma laikā varēs klausīties, izmantojot at-

skaņotāju «Roberts». 

Šīs sadarbības ietvaros mūsu bibliotēka 

veidos arī īpašu mapi par H. Kelleres dzīvi, 

kurā būs apkopota informācija, fotogrāfijas, 

liecības par šīs brīnumainās sievietes dzīvi. 

Tā tiks veidota, apkopojot pieejamos mate-

riālus, kas atrodas Latvijas Neredzīgo bib-

liotēkā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 

«Sadzirdi.lv» krājumā. Mūsu bibliotēka izdos 

arī informatīvo bukletu «Īsumā par Helēnu 

Kelleri» gan redzīgo, gan Braila rakstā. 

Vēl viena sadarbības aktivitāte notika 

27. — 29. maijā, kad Latvijas Neredzīgo 

bibliotēka piedalījās Servisa suņu biedrī-

bas TEODORS rīkotajā trīs dienu praktis-

kajā seminārā servisa suņu turētājiem, kas 

notika Cēsīs. Bibliotēka bija ieradusies ar 

informatīviem materiāliem gan redzīgo, gan 

Braila rakstā, lai ikviens semināra dalībnieks 

vai apmeklētājs varētu ar tiem iepazīties. 

Bibliotēka pēc biedrības pasūtījuma bija 

izdrukājusi sekojošus informatīvos materiā-

lus: 

 Anete Freiberga. «Suņu un kaķu 

dabīgās ēdināšanas pamatprincipi»; 

 «Servisa suņi» — informācija par 

biedrību; 

 «Servisa suņu likumiskās tiesības. 

I daļa»; 

 «Īsumā par suni-pavadoni». 

Visas iepriekšminētās brošūras būs 

pieejamas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

lasītavā Rīgā, kā arī visās bibliotēkas fi-

liālēs. 

Uzrunu semināra dalībniekiem teica 

Cēsu novada domes deputāts Tālis Jaun-

zemis, kuram par atsaucību un laba vē-

lējumiem mūsu bibliotēkas vārdā tika 

pasniegta grāmatiņa «Pieskārienu grāma-

tas». 

Savukārt semināra noslēgumā LNerB 

Cēsu filiālbibliotēkas vadītāja Irēna Lāce 

bija uzaicinājusi mākslinieku un dzejnieku 

Leonu Stari novadīt semināra dalībniek-

kiem ekskursiju pa Cēsīm. Ekskursijas 

laikā lielu sajūsmu izraisīja Cēsu pils 

makets, kuru vairāki neredzīgie ekskur-

santi steidza aptaustīt un vizualizēt. Pēc 

ekskursijas semināra dalībnieki uzdāvināja 

gidam no koka izveidotu Mēness zīmi, kas 

kalpo kā uzraugs un sargātājs. Vēlāk, do-

doties mājās ar vilcienu, ekskursanti vēl 

ilgi pārsprieda dzirdētos vēstures faktus 

un apbrīnoja seno cilšu veidotās ēkas. 

Cēsu seminārs ir noslēdzies un tagad 

esam gatavi jauniem informatīvajiem pa-

sūtījumiem, lai varētu sagatavoties uz nā-

košo semināra ciklu, kas notiks Dau-

gavpilī no 28. līdz 30. jūnijam. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

HELENA KELLERE 
 

 

Vineta Bite 

BRN korektore 

 

Jūnija mēnesī Braila raksta nodaļa re-

producēs 1936. gadā izdotu grāmatu 

«Helena Kellere» (Aklās un kurlās ame-

rikāņu meitenes sasniegumi). 

«Kamēr vien tu spēj atvieglināt citu sā-

pes, tava dzīve nav velta,» rakstīja Helē-

na Kellere, kura saprata, ko nozīmē 

emocionālas sāpes. Nelaimīga likteņa pie-

meklēta meitene, kura 18 mēnešu vecu-

mā reizē zaudē redzi un dzirdi, pēc se-

šiem galīgā tumsā pavadītiem gadiem sāk 

mosties cilvēcīgai dzīvei, un ne vien pati 
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neatlaidīgā darbā sasniedz gara dzīves 

kalngalus, bet arī citiem nelaimīgiem 

stiepj pretim palīdzīgu roku, pavērdama 

tiem ceļu uz gaismu. 

Helēna savā dzīvē varēja kļūt par piln-

vērtīgu, garīgi attīstītu un rosīgu cilvēku, 

kas ne vien pats atrod pieeju cilvēces ba-

gātām vērtību krātuvēm, bet arī pati spēj 

kaut ko dot citiem un pat būt viņiem par 

ceļa rādītāju un iepriecinātāju. Par to 

viņai jāpateicas kādai ievērojamai sievie-

tei, kas izpratusi savu aicinājumu, node-

vās tam ar visu savu sirdi un kļuva par 

nelaimīgās meitenes glābēju. Annija Sulli-

vāne bija cilvēks par kuru Helēna vēlāk 

saka, ka audzinātājas ienākšana viņas 

dzīvē  ir lielākais notikums — dzīves lielā 

stunda. 

Pirmais vārds, ko Helēna apguva ir — 

«ūdens», pirmais teikums, ko pateica — 

«Ir silts». 

Vēlāk viņa apguva valodas, lai varētu 

studēt un ir pirmā kurlaklā persona, kas 

ieguvusi bakalaura grādu humanitārajās 

zinātnēs. 

Hellēna Kellere ir vairāku grāmatu au-

tore. Un pats galvenais — viņas neaptu-

ramais gājiens pretim gaismai, viņas ti-

cība gara vērtībām un gara dzīvei un viss 

viņas censones mūžs ienes cilvēces izglī-

tības vēsturē jaunu lapas pusi, kurai vairs 

nevar paiet garām nākamās paaudzes. 

Šie patiesi brīnišķie sasniegumi dod tiesī-

bas, šīs neredzīgās meitenes dzīves stāstu 

ierindot lielāko cilvēces labdaru biogrāfiju 

skaitā. 
 

 

NEAIZMIRSTI PAR BIBLIOTĒKU VASARĀ 
 

 

 

Ieva Velde 

LAN vecākā bibliotekāre 

 

Vasara, ko tik ilgi esam gaidījuši pēc 

garās ziemas, nu pilntiesīgi reibina ar 

ziedu smaržām un silta gaisa pieskārie-

niem ādai. Vasara arī aizvilina bibliotēkas 

lasītājus vasarīgos darbos un nedarbos. 

Kāds ierokas dārza darbos, cits nododas 

peldēm, ceļošanai, tādēļ ir novērots, ka 

vasarā bibliotēka kļūst mazlietiņ klusāka 

un mierīgāka. Tomēr mēs aicinām neaiz-

mirst par bibliotēku arī vasarā, jo laba 

grāmata var lieliski papildināt atpūtas brī-

ža burvību. Arī kāds mūzikas ieraksts vai 

žurnāls var iederēties siltas vasaras nova-

kares baudīšanā. 

«Bibliotēkas ir brīvība. Brīvība lasīt, brī-

vība sazināties,» — sacījis britu rakstnieks 

Nīls Geimens. Viņš arī uzsvēris daiļlitera-

tūras nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, norā-

dot, ka tā veicinot empātiju. Daiļliteratūrai 

noteikti ir ļoti pozitīva ietekme uz ikviena 

lasītāja domāšanu, iztēli un arī informācij-

pratību, kas ir tik nozīmīga mūsdienu in-

formācijas laikmeta džungļos. 

Vasarā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā 

Rīgā turpināsies akcija «Aklais randiņš ar 

grāmatu», kas nevienam vien lasītājam 

sagādājusi literāru pārsteigumu, izsaiņo-

jot no bibliotēkas pārnesto sējumu. Stāsti 

noteikti ir dažādi, ne vienmēr pozitīvi, 

tomēr, ja arī nav paveicies akcijā sastapt 

savu grāmatu, nav jāmet plinti krūmos 

(tur to tāpat jau esot gana, kā reiz sacīja 

kāds mans paziņa), ir jāmēģina vēlreiz, jo 

tā ir spēle, kā nereti arī pati dzīve, un 

spēlē ir gan zaudējumu, gan ieguvumu 

mirkļi. Var gadīties, ka īstā grāmata vēl 

aizvien gaida, kad jūs to atradīsiet. 

Bibliotēkas krājumā pēdējos mēnešos 

ienākušas arī daudz jaunas grāmatas. La-

sītavā redzīgo rakstā varat iepazīt lielo 

ģeogrāfisko atklājumu triumfu un traģis-

kumu izdevniecības «Avots» izdotajā grā-

matā «Pasaules apceļotāji un jaunatklājē-
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ji», uzzināt vairāk par latviešu kultūru 

biezā, lielā un ar ilustrācijām bagātīgi 

papildinātā sējumā «Jānis Krēsliņš — 

latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzi-

nātājs», iepazīt krāsu maģiju mākslas 

pasaulē Andreasa Krista grāmatā «Krāsu 

mācība», ir pieejams arī jauns Džemmas 

Skulmes reprodukciju albums, skaistām 

fotogrāfijām papildināta Margaritas Ziedas 

grāmata par scenogrāfu Andri Freibergu, 

biezs Harija Tumaņa izdevums par varo-

ņiem Senajā Grieķijā un citas grāmatas. 

Abonementa krājumā redzīgo rakstā 

ienākusi latviešu autores Gundegas Rep-

šes grāmata «Bogene» un Arno Jundzes 

sarakstītais pirmais latviešu kriptotrilleris 

«Bergs & relikviju mednieki», kurā Vecās 

Derības praviešu mīklas, teitoņu ordeņa 

slepenie plāni, Ahnenerbe noslēpumi, na-

cionālboļševiki, lielvalstu militārie projekti, 

asinis stindzinoša pakaļdzīšanās Romā un 

neticams fināls kādā Kurzemes mazpil-

sētā. Tāpat pieejami arī citi jauni pašmāju 

autoru darbi — Ingas Gailes «Stikli» un 

Gunta Bereļa «Vārdiem nebija vietas». Ir 

arī daudz tulkotās daiļliteratūras jaunu-

mu, piemēram, Paulas Hokinsas pasaules 

bestsellers «Meitene vilcienā», Marijas 

Ērnestamas romāns «Bustera ausis» un 

citas grāmatas, ar kurām varat iepazīties, 

atnākot uz bibliotēku. 

Siltu un labas literatūras pilnu vasaru! 
 

IESKATS GRĀMATĀ 

 

JANVĀRA HRONIKA 
 

Atzīmējot Barikāžu 25. gadadienu Lat-

vijas Neredzīgo bibliotēka nolēmusi Braila 

rakstā reproducēt Latvijas Republikas 

Saeimas izdotu grāmatu «Janvāra hroni-

ka. Barikāžu laika preses relīzes». Tā ie-

tilps 3 sējumos uz pie lasītājiem nonāks 

jūlijā. 

«Dažkārt par saistošiem laikmeta do-

kumentiem mēdz sacīt — tos var lasīt kā 

romānu! Latvijas Republikas Augstākās 

padomes Preses centra 1991. gada jan-

vāra ziņojumi drīzāk būtu salīdzināmi ar 

varoņeposu — skaudru, patiesu, tiešu. Tā 

galvenais varonis ir tauta, bet galvenie 

ideāli, kuru dēļ varonis gatavs ziedot pašu 

dārgāko, — Brīvība un Patiesība» raksta 

bijušais LR AP priekšsēdētāja pirmais viet-

nieks Dainis Īvāns. 

«1991. gada janvāra Barikāžu laiks bija 

pierādījums mūsu tautas spējai nevardar-

bīgi pretoties bruņotiem ienaidniekiem. 

Pretošanās vērtējama kā fenomens ne 

tikai Latvijas, bet arī visas pasaules vēs-

turē. Tautas nelokāmā apņēmība no-

sargāt savu neatkarību apturēja okupētāj-

valsti — PSRS — vērst masveida represi-

jas pret Latvijas Republikas iedzīvotājiem, 

sava parlamenta, valdības un svarīgu 

infrastruktūras objektu aizstāvjiem,» grā-

matas ievadvārdos bilst Ināra Mūrniece. 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 

Redaktore Gunta Bite. 
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