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IEDEGTIES PAR SAVU BIBLIOTĒKU 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Kādu laiku atpakaļ Kultūras ministrija 

bija izsludinājusi konkursu uz Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkas direktora amata 

vakanci. Kamēr norisinājās konkurss un tā 

vērtēšana, bibliotēkā darbi gāja uz priekšu 

un attīstījās, jo tos virzīja direktora pienā-

kumu izpildītāja Andra Jākobsone. Viņas 

inovatīvais un radošais bibliotēkas attīstības 

redzējums, viņas ticība un pārliecība par 

bibliotēkas un tās kolektīva profesionālo un 

radošo izaugsmi deva enerģiju ikvienam 

iesaistīties kopīgo mērķu sasniegšanā. Īsā 

laika periodā Andras vadībā bija jau pa-

nākti acīm redzami uzlabojumi bibliotēkas 

darbā un infrastruktūras attīstībā. Tieši 

tāpēc mums bija īpašs prieks 8. maijā uz-

zināt, ka par Latvijas Neredzīgo biblio-

tēkas direktori tiek iecelta Andra 

Jākobsone. 

Kā Latvijas bibliotēku portālam pauda 

Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja Lita Kokale: «A. Jākob-

sones piedāvājums Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas turpmākajai attīstībai, tā īste-

nošanas veidi un līdzekļi saņēma visaug-

stāko konkursa komisijas novērtējumu.» 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktora 

galvenie darba pienākumi ir plānot, vadīt 

un koordinēt bibliotēkas darbu, nodroši-

not tās mērķu un uzdevumu izpildi, pār-

stāvēt bibliotēkas intereses valsts un paš-

valdību iestādēs, komercsabiedrībās un 

tiesu iestādēs, nodrošināt finansiālo, juri-

disko un administratīvo darbību tās mērķu 

un uzdevumu īstenošanai atbilstoši nor-

matīvo aktu prasībām, nodrošināt Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkas stratēģijas izstrādi, 

kā arī bibliotēkas akreditāciju. 

Mūsu direktorei piemīt ne tikai prasmes 

izpildīt iepriekš minētos uzdevumus, bet 

arī iedvest dzīvību bibliotēkā, jo tā viņai ir 

sirdī, nevis tikai darba līgumā. Viņa iede-

gas ne tikai par cilvēkiem, bet arī par 

bibliotēku kā vienotu institūciju savā vēs-

turiskajā ēkā. Mēs esam lepni un priecīgi 

par mūsu direktori un entuziasma pilni ar 

viņu plecu pie pleca virzīties uz kopīgo 

bibliotēkas mērķi, kas galvenokārt ir bal-

stīts uz apmierinātu lasītāju. 

Aicinām arī jūs iedegties par savu bib-

liotēku, atbalstīt tās centienus, uzmundri-

nāt jauna ceļa gājumā, būt aktīviem 

jaunu pakalpojumu un iespēju izmanto-

šanā un neaizmirst, ka kopā mēs esam 

spēks, lai arī Latvijā tiktu nodrošināta 

ANO Konvencijas par personu ar invali-

ditāti tiesību ievērošana īpaši informācijas 

pieejamības jautājumos. 

«Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus 

darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus 

darbus ar lielu mīlestību.» (Māte Terēze) 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

PERIODIKA, «DOMA» UN PRIEKŠĀ LASĪŠANA 

 

 

Ieva Jēkabsone 

Metodikas nodaļas 

bibliotekāre 

 

Mūsu lasītājiem jau izsenis iemīļots un 

gaidīts ir audiožurnāls «DOMA» — perio-

disko izdevumu kopsavilkums, ko bibliotē-

kas darbinieki, domājot par saviem lasī-

tājiem, ieskaņo katra mēneša beigās. 

Bibliotekāri rūpīgi caurskata visus preses 

izdevumus un atrod interesantākos rak-

stus — tāds tad arī ir domas sākums. 

Lasītavā Rīgā pieejami šādi periodiskie 

izdevumi, kas tiek izmantoti, veidojot 

audiožurnālu: 

 «Annas Psiholoģija», 

 «Citāda pasaule», 

 «GEO», 

 «Ieva», 

 «Ievas Stāsti», 

 «Ilustrētā Junioriem», 

 «Ilustrētā Pasaules Vēsture», 

 «Ilustrētā Zinātne», 

 «IR», 

 «Leģendas», 

 «Lilit», 

 «Mājas Viesis», 

 «Mistērija», 

 «Patiesā Dzīve», 

 «Pūcīte», 

 «36,6° C», 

 «Zintnieks». 

Arī maija audiožurnāls «DOMA» solās 

būt interesants.  

Par 1990. gada 4. maija notikumiem 

un Latvijas neatkarības atgūšanu Tālavs 

Jundzis stāsta rakstā «Brīvība mata galā»  

žurnālā «Mājas Viesis». Godinot Borisa 

Rezņika 70 gadu jubileju, žurnālā «IR» 

Anda Burve-Rozīte atgādina mums par 

leģendāro grupu «Eolika». Savukārt žur-

nālā «Ieva» izlasāma intervija ar Leldi 

Stumbri «Atteikties, lai iegūtu», kurā 

rakstniece stāsta par savu jaunāko grā-

matu «Maija, CherAmi!». Žurnāls «GEO» 

iepazīstina mūs ar morāles problēmām 

mūsdienu sabiedrībā Volfganga Šmit-

bauera rakstā «Aiz tikuma maskas bieži 

slēpjas fanātisms». Un par apgrūtinātu la-

sītspēju jeb disleksiju Gunta Tabore rak-

sta žurnālā «36,6° C». Atgādinām, ka cil-

vēki ar šādām lasīšanas grūtībām arī ir 

mūsu mērķauditorijas locekļi un var sa-

ņemt visus mūsu bibliotēkas pakalpoju-

mus. 

Savukārt žurnālā «Citādā Pasaule» 

saruna ar tautā iemīļoto gastroenterologu 

Anatoliju Danilānu «Galvenais uzdevums 

ir dzīvot!». Pats Danilāns saka: «Ticu 

tam, ka dzīve dota tikai viena. Varbūt vēl 

kaut kas tur tālāk būs, bet ne uz šīs zemī-

tes, tāpēc šī dzīve jānodzīvo pēc iespējas 

labi, ar baudu un patiku.» 

Ar pilnu audiožurnāla saturu varat 

iepazīties mūsu mājaslapā 

www.neredzigobiblioteka.lv sadaļā Jaun-

ieguvumi\DOMA vai jautājot mūsu biblio-

tekāriem. 

Audiožurnāla «DOMA» garums ir iero-

bežots, tāpēc nav iespējams ielasīt pilnīgi 

visu. Tieši tāpēc bibliotēka piedāvā īpašu 

pakalpojumu — iepriekš vienojoties ar 

bibliotekāru, interesenti var saņemt 

priekšā lasīšanas pakalpojumu līdz 

1 stundai dienā, bet, ja nepiecie-

šams, laiku var pagarināt. Aicinām jūs 

aktīvi izmantot šo iespēju, lasot bibliotēkā 

pieejamos preses izdevumus un uzzinot 

daudz ko jaunu un interesantu. 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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KLUBIŅŠ UN GRĀMATU IZSTĀDES 
 

 

 

Dinija Bite 

LAN bibliotekāre 

 

Šomēnes, 24. maijā, Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas lasītavā notika otrā lasītāju 

klubiņa tikšanās. Šīs tikšanas reizes tēma 

bija mīļākā grāmata vai pašu rakstīti darbi. 

Lasītāju klubiņa biedriem bija iespēja 

nolasīt savus rakstītos darbus un izstāstīt, 

no kurienes radās iedvesma uzrakstīt kādu 

dzejoli vai pat dziesmu. 

Lasītāju klubiņš sākās uz ļoti patīkamas 

nots. Klubiņa biedrs un bibliotēkas ap-

meklētājs Aldis nodziedāja dziesmu, ko 

pats bija sarakstījis. Tā bija dziesma, kas 

iepriecināja visus klubiņa biedrus. Pēc Alda 

uzstāšanās sekoja skaisti un dvēseliski 

pašradīti dzejoļi. Tie priecēja sirdis, lika 

smieties un ļāva aizdomāties. Tikšanās bija 

bagāta ar dažādām emocijām un pārdo-

mām par jautājumiem, par kuriem ikdienā 

nerunājam. 

Kā vienai no klubiņa dibinātājām man 

bija liels prieks redzēt smaidošas sejas un 

dzirdēt mūsu lasītāju sacerētus darbus, jo 

tieši tāds bija viens no mērķiem, veidojot 

šo klubiņu — ļaut cilvēkiem izpausties savā 

radošumā un domās. 

Lasītāju klubiņa nākamā tikšanās 

notiks 21. jūnijā plkst. 14.00. Ja būs la-

bi laika apstākļi, tad trešā tikšanās plānota 

svaigā gaisā bibliotēkas pļaviņā. Tā kā šajā 

datumā ir Vasaras saulgrieži, tad klubiņa 

tikšanās būs Jāņu un Līgo svētku noskaņās. 

Gaidām ar dziesmām, dzeju un grāmatām 

par Saulgriežu tradīcijām, ar kurām vēlaties 

dalīties. 

Vinnijs Pūks reiz ir teicis: «Tu nevari visu 

laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie 

Tevis. Dažreiz Tev ir jāiet pie viņiem.» Tā-

pēc droši nāciet pie mums uz bibliotēku, lai 

kopīgi ar dziesmām un skaistiem dzejoļiem 

ieskandinātu Jāņus un Līgo svētkus. 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā 

Rīgā šobrīd ir apskatāma izstāde «Daiļlite-

ratūra jauniešiem». Tajā izstādītas jaunā-

kās grāmatas, kas atrodamas abonementa 

krājumā. Grāmatas ir dažāda stila, kas 

padara tās interesantas un aizraujošas. 

«Grāmata ir tik aizraujoša, ka negribas 

nolikt malā. Tā manī izraisa tādas emocijas, 

kuras, pašai nemanot, izsaku skaļi, tomēr 

nekaunos no tā. Tas liecina, ka grāmata, ko 

lasu, ir patiesi burvīga,» tā par jauniešu 

grāmatām saka mūsu lasītāja Kristīne. 

Daļa no izstādē redzamajām grāmatām 

ir pieejamas arī audioformātā, piem., 

Šarlotes Linkas grāmata «Maldi». 

Šāda veida izstādes ar dažāda žanra 

jaunākajām grāmatām lasītavā būs ap-

skatāmas visu jūniju. 

 

 

«VĀGŪŽA» ATVĒRŠANAS SVĒTKI 
 

 

 

Gunta Bite 

BRN vadītāja 

 

«[Vāgūzis] Bijis pastāvīgi piebāzts 

pilns. Kā popdziesmiņu eirošova taisīša-

nas paviljons ar izklaides faniem — mūs-

dienās. Kā Liepājas «Boļševika» konservu 

kārbas ar Atlantijas stavridām — toreiz. 

Atliek vēl mediju mutēm izbrēkt patrio-

tisku tirgus saukli: «Ar Vāgūža vārdu ne-

sīsim pasaulē Dzintarzemes vārdu!» Jo: 

«Nevienai tautai nevienā vietā nav bijusi 
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ratnīca, kas burtiski pieštopēta ar kom-

ponistiem, disidentiem, kinozvaigznēm, 

hipijiem, dzejniekiem, zvejniekiem, aktie-

riem, diktoriem, avīžniekiem, vijolniekiem, 

estrādes dziedoņiem…»» Tā grāmatā 

«Vāgūzis» par radošās inteliģences pulcē-

šanās vietu Liepājā saka Armīns Lejiņš. 

Šī grāmata Braila rakstā savu atvēr-

šanu piedzīvos 7. jūnijā plkst. 14.00 

bibliotēkas lasītavā Rīgā, kad pie mums 

viesosies grāmatas līdzautors Ēriks Hān-

bergs. 

 

«Kas ir Vāgūzis? 

Kas ir Uldis Briedis? 

Atbildēm varam tikai mēģināt 

pietuvoties. Kopīgi: visi, kas esam bijuši 

Vāgūzī. Visi, kas esam bijuši un joprojām 

esam saskarsmēs ar populāro fotogrāfu.» 

Ēriks Hānbergs 

 

DZEJA 

 

Maija «Lasītāju klubiņā» skanēja daudz 

dzejoļu, ko sacerējuši paši klubiņa dalīb-

nieki. Ar autoru atļauju publicējam divus no 

tiem. 

 

Ausma Bobkova 

 

MAIJĀ — MĀTES DIENĀ 

 

Jau klīrīgās atmodas dienas — gan salam, 

gan lietum — brāzmojot 

ar vējiem un atkušņiem slīd 

gar tumšajām mākoņu sienām, 

tur — pavasar’s atvēries zīd. 

 

Un ceriņiem — pie visām ēkām, plaukst 

smaržās lillā, balti ziedi, 

jo saules stars pumpuriem sniedz 

to zaļokšņu plaukstošo spēku, 

ko mātes — jaundzimušiem sniedz. 

 

Un uzplaucis pumpuriņš brīvē — 

pieglaudies māmiņas azotē, 

kā ziediņš plaukumā piestāj 

pie māmiņas prasībām dzīvē, 

kur bērnību — dzintaros krāj! 

 

 

Ilgvars Hofmanis 

 

SARUNA AR BUDU 

 

Tu aicini ieiet sevī 

Un uzveikt Pasaules sāpi. 

Es Pasauli vēlos no sāpēm, 

Ne sevi vien atbrīvot. 

 

Kad taviem mācekļiem apnika 

Laimīga vientuļa dzīve, 

Tie radīja bodisatvas, 

Kuri neieiet Nirvānā. 

 

Varbūt nav vērts ne sevi, 

Ne Pasauli salāpīt; 

Varbūt laimīgs, kurš spētu 

Savu tuvāko laimīgu padarīt?! 
 

 
 

 

 

 

 

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 

Tālr. 67522131, 29137112 

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. 

Par publikācijām atbildīgi paši autori. 
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