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Pirmais rudens mēnesis — septembris — 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā paies dažā-

dās sadarbības aktivitātēs. 

Mēneša sākumā tā būs sadarbība ar 

Latvijas Rakstnieku savienību. 

Mūsdienu kultūras forumā «Baltā nakts 

2016» 10. septembrī norisināsies Latvijas 

Rakstnieku savienības organizētā «Poētis-

kā orientēšanās spēle», kas notiks Dzejas 

dienu ietvaros. Tā būs orientēšanās spēle 

pa rakstniekiem nozīmīgām vietām. Šoreiz 

gan ne pa muzejiem, bet gan pa vārt-

rūmēm, pagalmiem, dzīvokļiem, kurus ne-

rotā vēsturi apliecinošas piemiņas plāk-

snes. Kā saka organizatori, tā ir «latviešu 

dzejas vēstures iepazīšana skatoties ar 

21. gadsimta acīm, pieredzi un sajūtām. 

7 laikmetīgās mākslas formu un dzejas 

notikumi pilsētvidē, kurus veido jaunākās 

mākslinieku paaudzes pārstāvji, tēmu 

lokā akcentējot Latviešu literatūras 

klasiķus.» 

Pasākumu var apmeklēt arī nepieda-

loties spēlē. Lūk, norišu vietu adreses: 

Elizabetes iela 18 (plkst. 19.30 — 3.00), 

Tērbatas iela 7 (19.30 — 22.30), Blau-

maņa iela 9 (19.30 — 3.00), K. Barona 

iela 36 (19.30 — 3.00) un K. Barona 

iela 76 (19.30 — 3.00) un Stabu iela 20-

40 (19.30 — 22.30). 

Savukārt Marijas ielā 20 (plkst. 19.30 — 

3.00), sadarbībā ar mūsu bibliotēku, būs 

izvietota Jāņa Poruka dzeja palielinātā 

drukā un Braila rakstā. 

 

Sadarbībā ar «Eisaka elektronikas fab-

riku» veselu mēnesi, sākot ar septembra 

otro pusi, bibliotēkas lasītavā būs iespēja 

izmēģināt jaunu lasīšanas ierīci — elek-

tronisko grāmatu priekšlasītāju «Bruno». 

Ikviens interesents varēs paņemt kādu 

grāmatu no izstādes (par izstādēm vairāk 

lasiet Aldas Zariņas rakstā «Viršu mēnesis 

lasītavā»), ievietot to ierīcē un noklausī-

ties ievietotās lapas saturu. Šīs sadarbības 

mērķis ir veicināt jaunu tehnoloģiju at-

tīstību, lai mūsu tiešās mērķauditorijas 

lasītājiem būtu iespēja lasīt arī tās grāma-

tas, kuras nav ieskaņotas vai reproducētas 

Braila rakstā. Tādā veidā mēs saviem lasī-

tājiem dosim 100% pieeju visām bibliotē-

kas krājumā esošajām grāmatām, jo 

«Bruno» ir pielāgots tieši latviešu valodā 

drukāto tekstu atpazīšanai un nolasīšanai. 

 

LNB Rīgas pilsētas teritoriālā organizā-

cija uzaicināja Guntu Biti septembrī uzstā-

ties ar lekciju «Projekts kā aisbergs». 

Galvenā tēma: projektu rakstīšana un 

realizācija. Lekcijas laikā bibliotēka dalī-

sies ar saviem veiksmes stāstiem. 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

KNUTA SKUJENIEKA MĒNESIS 
 

 

 

 

Māris Salējs 

dzejnieks, tulkotājs 

 

Bez Knuta Skujenieka latviešu literatū-

ras ainu vairs nav iespējams iedomāties. 

Knuts ir izdarījis nenovērtējami daudz, lai 

mūsu dzeja 20. gadsimta septiņdesmita-

jos gados atgūtu gan poētisko pašcieņu 

un samērojamību ar pasaules mērogu, 

gan arī atmiņu par savām saknēm dziļā-

kajos folkloras slāņos un neatkarīgās Lat-

vijas dzejas tradīcijā. 

Šogad mūsu izcilajam dzejniekam un 

atdzejotājam Knutam Skujeniekam aprit 

astoņdesmit gadu. Viņa dzejas apvaldī-

tais, piepildītais lirisms un valodas tīrska-

ņa ir iedvesmojuši daudzu brīnišķīgu 

dziesmu dzimšanu. Tāpat kā Knuta atdze-

jotie dzejnieki un Eiropas tautu dziesmas. 

7. septembrī, plkst. 19.00 Latvijas 

1. Rokkafejnīcā notiks īpašs, Knutam Sku-

jeniekam veltīts dziesmu vakars «Dziesmas 

dzejniekam». Latvijas dziesminieki dzejnie-

kam jubilejā pasniedz savu dāvanu — 

veltījuma koncertu, kurā skanēs dziesmas 

ar Knuta Skujenieka dzeju un atdzejo-

jumiem. Vakara īpašais viesis būs pats 

jubilārs. 

Koncertā piedalīsies: Juris Hiršs, Anta 

Eņģele, Kristīne Sudmale-Locika, Inta 

Pauļuka, Gundars Riekstiņš, Aiga Jan-

kevica, Elīna Līce, Arnis Čakstiņš, Dinārs 

Gulbis, Eduards Cauna, Vilnis Punka, 

Pēteris Draguns un Austrasbērni: Inese 

Sērdiene, Kristaps Sudmalis, Simona To-

mase, Renāte Ķeire, Jānis Rūcis, Ilze Ko-

vere. Iespējami arī muzikāli pārsteigumi! 

 

Savukārt 27. septembrī, plkst. 

12.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

notiks Knuta Skujenieka astoņdes-

mitgades konference, kurā uzstāsies 

Knuta Skujenieka kolēģi, literatūrzināt-

nieki, filozofi un folkloristi. Referātu tēmu 

loks aptvers dzejnieka devumu dažādās 

ar dzeju, atdzeju, dzejas kritiku un sa-

biedrisko darbību saistītās jomās. 

Konferenci rīko Latvijas Rakstnieku sa-

vienības pārstāvis dr. philol. Marians Ri-

žijs, Literatūras, folkloras un mākslas 

institūta pārstāve dr. philol. Maija Burima 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 

un Daugavpils universitāti. 

Koncertu un konferenci ikviens intere-

sents var apmeklēt bez maksas. 

 

VIRŠU MĒNESIS LASĪTAVĀ 
 

 

 

 

Alda Zariņa 

Lasītavas bibliotekāre 

 

Knutam Skujeniekam — 80 

5. septembrī dzejnieks Knuts Skuje-

nieks svin savu 80. dzimšanas dienu.  

Bibliotēkas lasītavā no 1. līdz 12. sep-

tembrim apskatāma jubilāram veltīta grā-

matu izstāde «Kamēr nekas vēl nav 

dzijis». 

 

«Pēc skaudra maiguma 

Līdz pašiem kauliem justa 

Kamēr nekas vēl nav apstājies 

Kamēr nekas vēl nav dzijis 
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Es tevi lūdzu  

Noņem mani no krusta 

Vienalga vai esmu 

Vai neesmu atpestījis.» 

Knuts Skujenieks 

 

Tēva diena 

Septembra otrajā svētdienā Latvijā at-

zīmē Tēva dienu. Kopš 2009. gada tā pie 

mums ir svinamo dienu kalendārā. 

Tēva dienas svinēšanas pirmsākumi 

meklējami 1910. gadā Amerikas Savieno-

tajās valstīs, bet tikai 1972. gadā pre-

zidents Ričards Niksons to pasludināja par 

valsts svētkiem. 

Tagad Tēva dienu jau svin 135 pasau-

les valstīs.  

Viens no svētku mērķiem ir popularizēt 

ideju, ka būt tēvam ir pagodinoši. Aicinām 

Jūs pateikties saviem tēviem par viņu 

devumu ģimenei, samīļot, jo ģimenē la-

bam tētim ir ļoti, ļoti liela nozīme. 

No 9. līdz 23. septembrim lasītavā būs 

apskatāma grāmatu izstāde «Tēva diena» 

un fotogrāfiju izstāde «Mans TĒTIS». 

 

Dzejas dienas 

Šogad no 8. līdz 18. septembrim pāri 

Latvijai skanēs Dzejas dienas. 

13. septembrī pulksten 12.00 Straz-

dumuižas dienas centrā aicinām uz 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas un Strazdu-

muižas dienas centra kopīgi rīkoto dzejas 

pēcpusdienu «Sacīsim viens otram 

labu vārdu». 

 Viesosies dzejnieks Imants Smirnovs.  

 Sveiksim 2016. gada dzejniekus jubi-

lārus.  

 Dzeja manā dzīvē. (Katram no mums 

būs dota iespēja nolasīt kādu no 

saviem mīļākajiem dzejoļiem) 

 

«Sacīsim viens otram labu vārdu, 

Vārdu, kas tik balts un tīrs kā sniegs, 

Lai tas smaržo tā kā dābols zārdā, 

Tā kā ābols, kuru traukā liek.» 

Imants Smirnovs 

 

22. septembris 

22. septembrī Andrejam Pumpuram — 

175. 

22. septembrī pulksten 17.21 sāksies 

rudens. 

22. septembris ir Baltu vienības diena, 

kas veltīta notikumiem pirms 780 ga-

diem — Saules kaujai. 

 

Uzmanību! 

Vēl līdz 20. septembrim gaidām Jūsu 

atbildes uz augusta «Bazūnē» uzdotajiem 

konkursa jautājumiem. Lai veicas! Paldies 

visiem, kas jau iesūtījuši atbildes. 
 

BALTS PAPĪRS UN LAIKS 
 

 

 

 

Ieva Velde 

LAN vecākā bibliotekāre 

 

«Balts papīrs un laiks» ir kādas grāma-

tas nosaukums un šoreiz tas ir nosau-

kums arī stāstam, ko vēlos pavēstīt. 

Stāsts radies tādēļ, ka šogad Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkā Rīgā norisinās kāda 

ļoti īpaša un interesanta aktivitāte, par 

kuru rakstīts jau agrāk — «Aklais randiņš 

ar grāmatu», un stāsts ir par manu tikša-

nos ar grāmatu šīs akcijas ietvaros. Laika 

gaitā izrādījās, ka akcija «Aklais randiņš 

ar grāmatu» spēj ieinteresēt un aizraut 

ne tikai bibliotēkas lasītājus, bet arī tās 

darbiniekus. 

Grāmata «Balts papīrs un laiks» manās 

rokās nonāca tādēļ, ka kāda lasītāja, tiku-

sies ar to «Aklajā randiņā», pavēstīja, ka 
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tā neesot radīta viņai, tomēr mani apbūra 

un ieinteresēja gaišais, tīrais grāmatas 

sējums — un tā jau ir — katram cilvēkam 

ir sava grāmata un — kas neder vienam, 

der otram. 

«Balts papīrs un laiks» ir dzejas grā-

mata, igauņu dzejnieka Jāna Kaplinska 

(Jaan Kaplinski) krājums, ko atdzejojis 

Guntars Godiņš. Grāmatu ievada atdzejo-

tāja stāstījums par dzejnieku, bet noslēdz 

paša autora eseja «Kas ir dzeja?», bet pa 

vidu ir dzejoļi, un man gribētos sacīt — 

gaiši, tīri dzejoļi, kas pilni cerību un mīles-

tības. 

 

«Viegli ir smagam būt 

smagi vieglam kļūt 

ērti ir būt par to 

kas mēs neesam 

grūti ir iemācīties būt par tiem 

kas mēs 

patiešām esam,» 

 

kodolīgi un precīzi pauž autors. 

Jāns Kaplinskis ir ilgi un nopietni inte-

resējies par budismu, un Austrumu filozo-

fiskā doma ir organiski iekļāvusies viņa 

dzejā: 

 

«Dzīve ir tik īsa 

lai iemācītos dzīvot 

iemācītos būt 

aci pret aci 

ar to kas ir 

ar sāpošu sirdi 

ar sevi 

ar tevi 

mīļā» 

 

Izteikti jūtama ir arī dabas klātbūtne 

autora dzejā, kas spēcīgi pauž budismam 

raksturīgo klātesamības ideju — būt tieši 

šobrīd, šajā mirklī, piedzīvot, pieņemt un 

mīlēt esošo: 

 

«sēžu uz sliekšņa un esmu 

mierā ar pagājušo dienu 

un atnākošo nakti 

mierā ar dubļiem un kūlu 

ar vardēm un mērkaziņu». 

 

Jāna Kaplinska dzeja man bija liels pār-

steigums un patīkams pārdzīvojums, kas 

ar smalkumu, poētiskumu un neparastu 

gaišumu ieausts ik dzejas rindiņā, vēstot 

par to, ka dzīve ir dāvana, kas mums ik-

vienam dota, lai pieredzētu. Tieši būt, līdz 

galam piedalīties dzīvē, nepastarpināti un 

īsti, pieņemot visu, kas notiek, kas tiek 

dots un ņemts, un ieraugot brīnumu ga-

dalaiku norisēs un maiņās, dabas skaistu-

mā un vienkāršajā esamībā, ir visa jēga. 

Jāna Kaplinska grāmata «Balts papīrs 

un laiks» pieejama Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas abonementa krājumā, un arī 

tev ir iespēja to iepazīt. 

 

Šis bija mans stāsts par sastapšanos ar 

grāmatu akcijas «Aklais randiņš ar grā-

matu» ietvaros. Varbūt arī tev ir stāsts, 

savs stāsts. Ja tā, aicinu ar to dalīties, ie-

sūtot savu rakstu «Bazūnei»! 

 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 
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bezmaksas avīzīte 
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