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DARBU SĀK MOBILĀ BIBLIOTĒKA 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Maijā bibliotēkā tiks atzīmēti dažādi 

zīmīgi datumi un godināti ievērojami 

cilvēki. Eiropas dienas ietvaros no 9. līdz 

12. maijam bibliotēkā apskatāma 

īpaši izveidota izstāde «Mēs Eiropā, 

Eiropa mūsos» par Eiropas Savienības 

izveidošanās vēsturi un tās ietekmi uz 

Latviju. Atgādinām, ka Eiropas diena, kas 

katru gadu tiek atzīmēta 9. maijā, ir veltīta 

mieram un vienotībai Eiropā. Šajā datumā 

tiek atzīmēta nu jau vēsturē iegājušās 

Šūmaņa deklarācijas gadadiena. Francijas 

ārlietu ministrs Robērs Šūmanis 1950. ga-

dā Parīzē teica runu, kurā ierosināja Eiropā 

ieviest jaunu politiskās sadarbības veidu, 

kas padarītu karu starp Eiropas valstīm 

neiedomājamu. Viņa ideja bija tāda, ka 

jāizveido Eiropas institūcija, kas apvienotu 

un pārraudzītu ogļu un tērauda ražošanu. 

Nebija pagājis ne gads, kad tika parakstīts 

līgums par tādas institūcijas izveidi. 

Šūmaņa priekšlikumu uzskata par paš-

reizējās Eiropas Savienības pirmsākumu. 

Izstādes laikā apmeklētājiem būs ie-

spēja izlasīt Šūmaņa deklarāciju pilnā 

apjomā gan palielinātā drukā, gan Braila 

rakstā, kā arī noklausīties to audio ie-

rakstā. 

Par citiem mūsu bibliotēkā paredzētiem 

maija pasākumiem lasiet Lijas Prentnieces 

rakstā «Aktivitātes maijā». 

Martā mūsu bibliotēka aizsāka jaunu 

pakalpojumu — «Mobilā bibliotēka», kā 

ietvaros katra otrā mēneša pēdējā pirm-

dienā bibliotēka dosies uz Rīgas Vājredzīgo 

un neredzīgo biedrības «Redzi mani» tel-

pām Avotu ielā 31, kur notiks lasītāju 

apkalpošana. Aicinām ikvienu, kurš vēlas 

apmainīt grāmatas vai paņemt jaunas, vai 

arī kļūt par mūsu bibliotēkas lasītāju, 

29. maijā plkst. 14.00 doties uz Avotu 

ielu 31, kur viesosies «Mobilā biblio-

tēka». Veiksmīgākai sadarbībai atgādinām, 

ka jaunās grāmatas (redzīgo vai Braila 

rakstā, palielinātā drukā vai audioformātā) 

jāpasūta savlaicīgi zvanot pa tālruni 

67514513 vai rakstot uz e-pastu 

daina.otto@neredzigobiblioteka.lv. Lai sa-

ņemtu audiogrāmatas zibatmiņās, lasītājam 

tās jāiegādājas divos eksemplāros, lai ar 

«Mobilās bibliotēkas» starpniecību varētu 

nodrošināt to apmaiņu. Lai grāmatu apmai-

ņa varētu notikt, jāatceras līdzi paņemt 

savu Lasītāja karti. 

«Mobilās bibliotēkas» mērķis ir «paiet 

soli tuvāk lasītājam», kura ikdienas gaitas 

neved uz Juglu. Tā ir lieliska iespēja pasūtīt 

arī preses izdevumus, t.sk. audiožurnālu 

«Doma» un avīzīti «Bazūne», mūzikas dis-

kus un individuālās Braila raksta izdrukas 

studijām vai radošajām aktivitātēm. 

mailto:daina.otto@neredzigobiblioteka.lv
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Atgādinām, ka mūsu bibliotēkas tiešā 

mērķauditorija ir personas, kuras ir nere-

dzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām 

lasīšanas grūtībām, t.sk. cilvēki ar dislek-

siju, ar kustību traucējumiem (piem., nevar 

pāršķirt grāmatas lapas), pacienti pēc 

insulta, seniori u.c. Lai kļūtu par mūsu 

bibliotēkas lasītāju, bet par veselības 

traucējumu nav piešķirta invaliditāte, tad 

nepieciešams uzrādīt ārsta izziņa par 

lasīšanas grūtībām. 

Aicinām izmantot «Mobilās bibliotēkas» 

pakalpojumu, savlaicīgi veicot pasūtījumu. 

Ikviena jūsu interesējošā un pasūtītā 

grāmata tiks nogādāta Avotu ielā 31, kur 

pēc izlasīšanas to varēsiet arī atgriezt. Šī 

pakalpojuma pieejamība citās organizācijās 

ir atkarīga no pieprasījuma. Tāpēc aicinām 

ziņot bibliotēkai par nepieciešamību ieviest 

pakalpojumu arī citās organizācijās. 

Nākošās «Mobilās bibliotēkas» viesoša-

nās biedrībā «Redzi mani» notiks 28. au-

gustā, 30. oktobrī un 18. decembrī 

plkst. 14.00. 

Īpaši aicinām šo pakalpojumu izmantot 

bērnus un jauniešus. 
 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

TIFLOLOĢIJAS KRĀJUMA JAUNIEGUVUMI 

 

 

Dzintra Isajeva 

Metodikas nodaļas vecākā 

bibliotekāre 

 

Marta beigās LNerB Tifloloģijas krā-

jums ir papildinājies ar 3 izdevniecības 

«RAKA» grāmatām no sērijas «Pedago-

ģiskā bibliotēka». 

Andas Kauliņas un Sarmītes Tūbe-

les grāmatā «Lasīšanas traucējumi» 

(2012) un Sarmītes Tūbeles un 

Judītes Lūses grāmatā «Ja skolēns 

raksta nepareizi...» (2012) ir ieteikumi, 

ko darīt, ja bērnam ir specifiski lasīšanas 

traucējumi vai problēmas ar pareizrak-

stību. Pedagoģijā skolotāji bieži saskaras 

ar skolēniem, kuriem, neskatoties uz aug-

sti attīstītu intelektu, kā arī mācību pro-

cesā ieguldīto darbu, tomēr ir grūtības ie-

mācīties tekoši lasīt vai pareizi rakstīt. 

Eiropā dislekslija un disgrafija ir ļoti 

aktuāla problēma. Latvijā specifiskie lasī-

šanas traucējumi (disleksija) un proble-

mātiskā pareizrakstība (disgrafija) ir vēl 

maz pētīti, taču abu grāmatu autori 

sniedz padomus vecākiem, pedagogiem, 

logopēdiem un lasītājiem, kā analizēt un 

risināt šīs problēmas. Autori iesaka meklēt 

programmas sadarbībā speciālistiem, 

skolotājiem un vecākiem, kā palīdzēt bēr-

nam. Galvenais šajā procesā ir darboties 

kopā, būt pacietīgiem, ticēt bērna spējām 

un atbalstīt viņu, bet nekādā gadījumā 

nedrīkst bērnu rāt un kaunināt. 

Skaidrītes Liepiņas grāmatā «Spe-

ciālā psiholoģija» (2008-otrais papil-

dinātais izdevums) ir aprakstīta to bērnu 

psiholoģija, kuru intelektuālās darbības 

traucējumu pamatā ir garīgā atpalicība un 

demence. Tāpat arī ir aplūkotas attīstības 

atpalicības pakāpes un to biežāk sasto-

pamie cēloņi. Autore sniedz ieteikumus šo 

traucējumu korekcijai. Grāmatā ir aplūko-

tas ģimenes audzināšanas, bērnu izglīto-

šanas un integrācijas problēmas vispāriz-

glītojošajās skolās, kā arī iezīmētas gal-

venās prasības speciālajiem pedagogiem, 

sociālajiem darbiniekiem un psihologiem. 

Grāmatas noderēs pedagogiem, peda-

goģisko nodaļu studentiem, bērnu vecā-

kiem un visiem, kas ir ieinteresēti darbā 

ar bērniem, kam ir disleksija, disgrafija 

vai garīgās attīstības traucējumi. 
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SADALĪTAS LITERATŪRAS GADA BALVAS 
 

 

 

Dinija Bite 

LAN bibliotekāre 

 

Piektdien, 21. aprīlī, mūzikas namā 

«Daile» man bija tas gods apmeklēt Latvi-

jas literatūras gada balvas (LALIGABA) 

pasniegšanas ceremoniju, kurā tika paziņo-

ti un apbalvoti laureāti 5 kategorijās: labā-

kais dzejas darbs, labākais prozas darbs, 

labākais oriģinālliteratūras darbs bērniem, 

labākais ārvalstu literatūras tulkojums un 

spilgtākā debija. Katrā no šīm kategorijām 

bija izvirzīti daudzi labi darbi, taču eksper-

tu komisijai vajadzēja izvēlēties vienu dar-

bu katrai kategorijai. Šī gada balvas sa-

ņēmēji katrā kategorijā bija: 

 Labākais dzejas darbs — Juris Kron-

bergs «Uz balkona». Tā ir pieeja-

ma arī mūsu bibliotēkas krājumā. 

 Labākais prozas darbs — Jana Egle 

«Gaismā». 

 Labākais oriģinālliteratūras darbs bēr-

niem — Uldis Auseklis «Kaķēns 

margrietiņās». 

 Labākais tulkojums — Zigurda Skā-

barža tulkotais Ērvina Velša romāns 

«Porno». 

 Spilgtākā debija — Jānis Tomašs 

«Melnie darba cimdi». 

LALIGABA-s speciālbalva tika pasniegta 

literatūrzinātniecei Anitai Rožkalnei par 

nozīmīgo ieguldījumu literatūrpētniecībā 

ar grāmatu «Kārļa Zariņa burvju 

aplis». Pasākumā tika sumināts šā gada 

Mūža balvas par izcilu ieguldījumu Lat-

vijas rakstniecībā un Latvijas kultūrvides 

un valodas bagātināšanā ar nozīmīgiem 

pasaules kultūrtekstiem laureāts — dzej-

nieks un tulkotājs Uldis Bērziņš. 

Viena no komisijas ekspertiem, Sandra 

Ratniece, par Uldi teica tā: «Ulda Bērziņa 

devums latviešu valodas un dzejas formas 

bagātināšanā ir unikāls. Īpaši atdzejā 

dzejnieka radītie jaunvārdi, no zemdzīlēm 

izceltie vecvārdi, dialektismi ir Vērtība, 

kas ierakstāma latviešu valodā un lite-

ratūrā zelta burtiem.» 

Īpašs prieks ir par Janas Egles grāmatu 

«Gaismā», kas ieguva Labākās prozas 

darba balvu, jo šī grāmata ir mūsu biblio-

tēkas krājumā un 2018. gadā to paredzēts 

reproducēt Braila rakstā un autores lasī-

jumā ieskaņot audio formātā. Jāpiebilst, ka 

Jana Egle saņēma arī portāla Delfi lasītāju 

simpātijas balvu. Sadaļā «Ieskats grāma-

tā» publicēts citāts no šīs grāmatas. 

 

AKTIVITĀTES MAIJĀ 
 

 

 

Lija Prentniece 

LAN bibliotekāre 

 

Pavasaris aizjoņo strauji un nemanot, 

atšķir jaunu kalendāra lappusi... Nu tad 

beidzot ir pienācis maijs — lieliskais, 

ziedošais un saulainais. 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā 

maijā piedāvās šādas aktivitātes: 

Atzīmējot 15. maijā Ģimenes dienu, mū-

su bibliotēkā no 8. līdz 12. maijam būs 

pieejams Radošais galdiņš «Ģimene 

manās krāsās», uz kura atradīsies dažā-

das krāsas, materiāli, papīri un radošā dar-

ba piederumi. Tā būs iespēja līdz Ģimenes 

dienai uzzīmēt savas ģimenes portretu vai 

izveidot apsveikuma kartīti māmiņai, tētim 

vai kādas citas ģimenes loceklim. Savukārt 

Ģimenes dienā, 15. maijā, plkst. 15.30 

aicinām visus uz muzikālo pēcpusdienu 
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«Ģimene mūzikas skaņās». Tajā uzstā-

sies bērni no Strazdumuižas internātvidus-

skolas, Anna Dubovika un Baiba Lasmane 

ar pansionāta radošajiem iemītniekiem. 

24. maijā plkst. 15.00 atkal aicinām 

uz Lasītāju klubiņu, lai turpinātu diskusiju 

par mīļākajām grāmatām un dalītos ar 

saviem sacerējumiem. 

Savukārt no 8. līdz 31. maijam bib-

liotēkas lasītavā būs apskatāma tema-

tiska izstāde «Ceļi aicina» ar ceļo-

jumu grāmatām. Izstādes mērķis ir ie-

dvesmot bibliotēkas lasītājus ceļot tuvu 

un tālu. Izbaudīt jaunas vietas. Vai vien-

kārši lasīt grāmatas par ceļojumiem un 

baudīt autoru piedzīvoto. 

 

IESKATS GRĀMATĀ 

 

«GAISMĀ» 
 

Aicinām ielūkoties Janas Egles godal-

gotajā grāmatā «Gaismā». Tajā ir 8 stāsti 

ar dažādiem sociāliem notikumiem, par 

kuriem parasti sabiedrība izvairās runāt. 

«[..] Vecās likteņdzirnas mūsu mūžu 

maļ, gadi skrien kā stirnas... Danuta velk 

mazliet greizi, bet enerģiski. Pusvārdā 

dziesmai pārtrūkstot, gandrīz izmet no 

rokām tējkannu ar verdošo ūdeni. Durvīs 

piepeši nostājies kaut kāds ērms. Gariem 

sarkaniem matiem, acu vietā melnas 

zvaigznes, saģērbies melnos kankaros, ap 

kaklu suņa siksna un viss ģīmis dzelžos — 

uzacī, zem lūpas, degunā un ausīs. Da-

nuta jau atver muti, lai uzbļautu — ko 

vaig! Bet ērms atpleš rokas, ierunājas 

Ieviņas balsī: — Čau, vecmāmiņ! — un 

apkrīt Danutai ap kaklu. 

— Ak, Kunga māt, bērns, kas ar tevi no-

ticis! — Danuta nevar atdabūt elpu. — Tu 

kādu teātri rādīsi, vai? Un kur mamma? 

— Mamma uz klubu aizgāja, uz mē-

ģinājumu. A kas tev nepatīk? — sīkā lepnīgi 

smīkņā. — Kāds teātris, tas ir pa īstam. Es 

tagad esmu gots! 

— Kas, kas? — Danuta valda smieklus. 

— Kāds gots? Es tikai Karelu Gotu zinu, 

bet tas nu gan šitāds nestaigāja. Vienmēr 

pucējās. Nekas, nekas, pāries. Pankus 

pārdzīvojām, gotus arī pārdzīvosim. 

— Kas pāries? — Ieviņa izklausās iepī-

kusi. — Un vai tad es neesmu sapucēju-

sies? — Viņa paplivina melnos mežģīņu 

svārkus. 

— Un kas šitas tāds? — Danuta piedur 

ar pirkstu dzelzim uzacī. 

— Tas ir pīrsings. 

— Labi, labi, — Danuta samiernieciski 

nosmaida, — raušus gribēsi? Dikti vājiņa 

esi palikusi. 

Ieviņa neko neatbild. Drusciņ vajag uz-

mest lūpu. Bet vecmāmiņa jau krāmē no 

bufetes ārā šķīvjus ar sagrieztām plāts-

maizēm un pīrāgiem. Bērnam saskrien 

mutē siekalas. [..]» 

No stāsta «Tāds rudens» 
 

 
 

 

 

 

 

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 Jaunieguvumi 
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