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MEKLĒJAM VĒSTURES LIECINIEKUS 

 

 

 

Gunta Bite 

Avīzītes «Bazūne» redaktore 

 

Vasara šogad vairāk līdzinās polārajai 

vasarai, tomēr tas nav liedzis atpūsties un 

gūt enerģiju jaunajam darba gadam, kas 

noteikti būs grūts un neierasts. Bieži vien 

pārmaiņas tiek uzskatītas par nevēlamām, 

jo ierastais liek justies droši, tomēr visbie-

žāk pārmaiņas garantē attīstību. 

Gadu gaitā pārmaiņas ir skārušas arī 

Braila raksta grāmatu izdošanas procesus, 

tāpēc jo svarīgāk tās ir piezīmēt, lai, laika 

griežiem griežoties, nepazustu neviens 

vēsturiskais graudiņš. 

Tā kā esam sākuši apkopot informāciju 

par grāmatu tapšanas vēsturi, tad aicinām 

pieteikties tos, kuri savulaik ir piedalījušies 

grāmatu pārrakstīšanā Braila rakstā ar roku 

vai ir dzirdējuši stāstus par to no saviem 

radiniekiem. Aicinām pieteikties pa telefonu 

67522131 vai ierodoties bibliotēkā. 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

«... DZĪVOT BIBLIOTĒKĀ ES GRIBU» 

 

 

Ināra Zeltiņa 

LNerB Rēzeknes 

filiālbibliotēkas vadītāja 

 

Mūsu mājas mīluļiem kaķiem ir īpaša 

saikne ar bibliotēkām ne vien Amerikā, 

par ko varam pārliecināties, lasot brīnišķī-

go Vikijas Maironas un Breta Vitera grā-

matu «Djū: mazpilsētas bibliotēkas kaķis, 

kas aizkustināja pasauli» (arī audio for-

mātā), bet arī ar bibliotēkām Rēzeknē. 

Kaķi ir murrājuši klēpī daudziem slave-

niem rakstniekiem, dzejniekiem, māksli-

niekiem un citu radošo profesiju pārstāv-

jiem, tādēļ par tiem ir sarakstīts daudz 

literāru darbu gan dzejā, gan prozā, izdo-

tas daudzas rokasgrāmatas kaķu īpašnie-

kiem. Šovasar šie apbrīnas vērtie dzīvnieki 

sajūsmināja arī mūsu bibliotēkas izstāžu 

apmeklētājus. Jūlijā bibliotēkā varēja ap-

skatīties grāmatu izstādi «Ko, runcīti, tu 

domāji...» un tematisko izstādi «No lasī-

tāju privātās kolekcijas: Ievas Puzirevskas 

kaķi», kas savukārt tālāk ceļos uz Rēzek-

nes pilsētas Bērnu bibliotēku. 

Mūsu lasītājas Ievas Puzirevskas kolek-

cijā var saskaitīt ap 100 dažādiem kaķu 

eksponātiem. Tās ir gan mīļas spēļu man-

tiņas — mīksti plīša kaķi, lielāki un mazāki, 
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ņaudoši, dziedoši, runājoši, skrejoši, gan 

pašdarināti kaķi no dažādiem mate-

riāliem: no māla, dzijas, filca, papīra u. c. 

materiāliem. Arī porcelāna, stikla, koka 

kaķi, kaķis-masieris, kaķis «Čupa-čups», 

kaķi, kas māj ar ķepu, atdarina dažādas 

skaņas un pat atkārto vārdus. Un kur nu 

vēl atklātnes un dažādi attēli ar kaķiem. 

Bez tam Ieva krāj arī grāmatas gan par 

kaķiem, gan grāmatas, kuru noformējumā 

izmantoti kaķu attēli. 

Lai arī kaķi ir viens no lielākajiem Ievas 

Puzirevskas hobijiem, viņai patīk arī lasīt 

grāmatas, uzspēlēt šahu, piedalīties ska-

tuves runas un mazo formu uzvedumu 

konkursos, mācīties poļu valodu. Kaut arī 

Ievai mācības apgrūtina redzes problē-

mas, meitene sekmīgi mācās Rēzeknes 

valsts poļu ģimnāzijas 8. klasē un cer 

nākotnē studēt Polijā. Un vēl Ievu inte-

resē un aizrauj dzejas rakstīšana, kur 

meitene cītīgi mēģina attīstīt savu talantu. 

Ieva jau ir piedalījusies arī Latvijas Ne-

redzīgo bibliotēkas literārajā konkursā 

«Vēstule Braila raksta grāmatai» un Rē-

zeknes filiālbibliotēkas literāro darbu 

sacerēšanas akcijās. Viens no jaunāka-

jiem mūsu Ievas Puzirevskas dzejoļiem 

liek pasmaidīt par meitenes sapni dzīvot 

bibliotēkā: 

Rīts bibliotēkā 
 

Tas mazliet dīvaini izklausās, 

Un nekādos rāmjos vairs neietilpst. 

Jo nedēļu vienu vai divas 

Es vēlētos bibliotēkā mist. 
 

No rīta es pieceltos agri, 

Gultā, ko avīzes klāj. 

Un spilvena vietā man būtu — 

Bieza gudrību grāmata. 
 

Sēžot pie brokastu galda 

Es dzertu tintes tēju, 

Bet cukuru samaisītu — 

Ar putna spalvu liegu. 
 

Sviestmaizei virsū uzliktu — 

Prozas rindas maigas. 

Tās vēstītu par ēdieniem, 

Kuri kādreiz bij’, bet vairs nav. 
 

Tad postos uz skolu es aši, 

Un mazgātos grāmatu dušā. 

Ķemmētu garos matus, 

Ar Raiņa un Aspazijas dzeju. 
 

Šādi rīti bibliotēkā man būtu, 

Vismaz nedēļu vienu vai divas. 

Tas, protams, skan ļoti smieklīgi, 

Taču dzīvot bibliotēkā es gribu!!! 

 

JŪLIJA «DOMAS» NOSLĒPUMI 
 

 

 

Dinija Bite 

LAN bibliotekāre 

 

Audiožurnāla «Doma» jūlija numurs la-

sītājus priecēs ar 35 dažādiem rakstiem. 

Rubrikā «Latvijā un pasaulē: kultūra, 

politika, aktualitātes» ir vairāki, pēdējā 

laikā bieži pieminētā, žurnāla «IR» raksti, 

starp kuriem ir arī Aivara Ozoliņa publi-

kācija par valsts prezidenta Raimonda 

Vējoņa izteikto piedāvājumu par visas 

tautas vēlētu prezidentu. Tāpat dzirdēsiet 

svarīgu informāciju no Eiropas Parlamen-

ta (EP) informācijas biroja Latvijā, par to, 

ka EP deputāti 6. jūlijā (2017) «pieņēma 

noteikumus, kas grāmatas, žurnālus un 

cita veida drukātus materiālus padarīs 

vieglāk pieejamus Braila rakstā, klausām-

grāmatu veidā vai lielburtu iespiedumā». 

Savukārt rubrikā «Vēsture, leģendas» 

klausieties gan pārsteidzošu informāciju, 

gan arī nostalģiskas ziņas par bērnu vai 
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jaunības dienu aktieriem un filmām. Žur-

nāls «Leģendas» ļaus klausītājiem iepazī-

ties ar franču aktiera Pjēra Rišāra dzīvi un 

viņa karjeru, «Ievas stāsti» atcerēsies 

filmas «Četri tankisti un suns» tapšanu un 

tās aktieru likteņus, savukārt žurnāls «Pa-

tiesā Dzīve» stāstīs par Luiju de Finesu un 

filmas «Fantomass» interesanto ceļu līdz 

padomju skatītājiem. 

Turpretī «Veselība, psiholoģija, dzīves-
veids, attiecības» piedāvā žurnāla 
«36,6° C» publikāciju par kanisterapiju. 
Rakstā pieminēta arī suņu-terapeitu tre-
nere Ramona Kārkliņa, kura ar savu suni 
Džerodu savulaik ir viesojusies arī pie 
mums bibliotēkā. Vēl viena interesanta tē-
ma šajā rubrikā ir par sociālo tīklu nega-
tīvo ietekmi uz cilvēku dzīvi un veselību. 

«Personības, intervijas» rubrikā klausī-
tājiem būs iespēja iepazīt kustību invalīdi 
Baibu Baikovsku, kura, spītējot dzīves 
grūtībām, nepadodas un turpina izglīto-
ties un strādāt sabiedrības labā. Viņa ir 
arī vienīgā profesionālā suņa-asistenta 
Elfas saimniece. Būs arī raksti par tādām 
slavenībām kā Rovans Atkinsons un Mak-
sims Galkins. 

Audiožurnālā neizpaliek arī rubrika «In-
teresanti», kurā apkopota ļoti bagātīga 
informācija par dažādiem jautājumiem, 
savukārt noslēgumā publicētas anekdotes 
par šodienas laikapstākļiem un ne tikai. 

«Domā» apkopota tikai neliela daļa no 
bibliotēkā pieejamās periodikas. Ja vēlaties 
uzzināt ko vairāk par žurnālos publicē-
tajiem rakstiem, nāciet uz bibliotēku un 
izmantojiet priekšālasīšanas pakalpojumu. 

 

PIEPILDI SAVUS SAPŅUS 
 

 

 

Sarmīte Gromska 

BRN redaktore 

 

«Visa pamatā ir Klusums. Vai esi kād-

reiz ieklausījies Klusumā? Pamēģini. Un tu 

sadzirdēsi kādu balsi, kas nekad neklusē. 

Savu Sirdsbalsi. Tā nepagurusi tev stāsta, 

cik tu esi īpašs, stiprs un neatkārtojams, 

jo nes sevī Spēku, to spēku, kas dots kat-

ram cilvēkam uz Zemes, lai viņš savu dzī-

vi veidotu kā gaismas un prieka pielietu 

brīnumu,» tā savas triloģijas «Eņģeļu 

acis» 1. grāmatas ievadā raksta Kristīne 

Muciniece. Šobrīd Braila rakstā jau ir pie-

ejamas visas trīs grāmatas, taču šoreiz 

stāsts būs tieši par 1. grāmatu ar nosau-

kumu «Kristālu glabātāji». Tas ir stāsts 

par ieklausīšanos savā iekšējā balsī, par 

savas sirds atvēršanu, par mācīšanos iz-

just sevī sava paša spēku. Autore runā 

par tādām lietām, kas ir patiesi svarīgas 

mūsu dzīvē: par to, kā mainīt savu dzīvi 

un padarīt to gaišāku un līdzsvarotāku, 

par mīlestības lielo nozīmi un spēku, par 

cilvēka garīgo pilnveidošanos, par lietu 

savstarpējām likumsakarībām, par ciešo 

saistību ar mūsu iepriekšējām dzīvēm utt. 

Man šķiet, ka dažkārt ir daudz aizraujošāk 

par šādām lietām lasīt tieši stāstos un 

romānos, jo, caur pašu varoņu izdzīvoto 

pieredzi un sajūtām daudz spilgtāk paliek 

atmiņā vērtīgas atziņas un vispārzināmas, 

bet tik svarīgas un dzīvē īstenojamas 

patiesības. Tādā veidā šīs lietas parādās 

pavisam citā gaismā un liek pārdomāt pa-

šam savu dzīvi. Autores vēstījums ir vien-

kāršs, taču ļoti bagāts, tas rosina iztēli un 

ļauj dziļi izjust pašus varoņus un iejusties 

viņu piedzīvojumos. Viss sākas ar kādu 

notikumu, kas pilnībā izmaina Amandas 

un viņas ģimenes dzīvi. Tas sākumā šķiet 

pilnīgi nesaprotams un rada apjukumu, 

taču, iegūstot dziļāku izpratni, tieši tas 

paver jaunas iespējas, un atliek tikai ļau-

ties pozitīvām pārmaiņām, kas izrādās 

ceļš uz sevi. Grāmata ir pilna ar negaidī-

tiem pavērsieniem un pārsteidzošiem at-

klājumiem, ar ko sastopas divi jaunieši — 
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Amanda kopā ar savu jauniegūto draugu 

Stefanu.  

Viena no svarīgākajām tēmām šajā 

grāmatā ir Dabas tēma. Nomainot pie-

rasto vidi un ierodoties kalnos pie savas 

jaukās radinieces Sofijas, Amanda mācās 

to, cik svarīgi cilvēkam ir dzīvot saskaņā 

ar dabu, jo tā ir kā brīnums, tā dod mie-

ru, prāta un domu skaidrību un arī vese-

lību. «Zeme ir dzīva. Ja tu darīsi tai labu, 

tad viņa tev dos pretī divreiz vairāk spē-

ka, iztikšanu un prieku.» Meitene no sa-

vas viedās tantes uzzina arī par to, kāds 

brīnumains spēks piemīt tādiem ziediem 

kā rozes, kuru smarža cilvēku nomierina, 

bet ziedu skaistums priecē acis, radot cil-

vēkā harmoniju un līdzsvaru. Dabai piemīt 

dziedniecisks spēks — tas mīt gan augos, 

gan ūdenī, gan akmeņos, gan īpaši spēcī-

gās vietās uz Zemes, ko sauc par spēka 

vietām. Atjaunojot saikni ar dabu, var 

mainīties ļoti daudzas lietas cilvēka dzīvē. 

Grāmatā ir īpaši uzsvērts arī tas, cik 

liels ir domu spēks, par ko ir jāatceras arī 

ikdienā. Ar savām domām cilvēks var sevi 

pacelt augstumos un var arī savu dzīvi 

pavisam izpostīt. Visu redzot tikai tumšās 

krāsās, tāda pasaule arī veidojas apkārt, 

un, nemainot savu domāšanu, cilvēks 

nonāk tādā kā apburtā lokā. Taču mainot 

attieksmi pret savu dzīvi un pasauli 

kopumā, tā veidojas gaiša un mīlestības 

pilna. To skaidri parāda arī abi jauniešu 

izdzīvotie notikumi, kuros tieši viņu 

pozitīvās domas un ticība labajam palīdz 

pārvarēt grūtības. 

Ļoti svarīga šajā grāmatā ir veselības 

tēma. Rodas jautājums, kāpēc cilvēks sa-

slimst, kā tas ietekmē viņu pašu un ap-

kārtējos un ko tas cilvēkam māca. Ja cil-

vēkam ir kāda slimība, tad tas norāda uz 

to, ka kaut kas ir jāmaina domāšanā pa-

šam par sevi un arī jāpārskata attiecības 

ar citiem cilvēkiem. Galvenais ir saprast, 

kāpēc tā ir noticis, un tas jau ir liels solis 

uz atveseļošanos. Bet tālāk ir jāizbeidz 

sevis žēlošana un citu vainošana, un at-

bildība jāuzņemas pašam, jo «slimības un 

neveiksmes rodas tāpēc, ka ir nepareizi 

izprasts savs dzīves ceļš un uzdevums». 

Autore norāda uz to, cik svarīgi ir apstā-

ties dzīves skrējienā un ieklausīties pašam 

sevī. Šajā gadījumā tas ir jāizdara kādam 

no stāsta varoņiem, kurš līdz šim bija 

aizmirsis par savu sapni, taču, sākot darīt 

to, kas tuvs sirdij, viņa veselība krasi uz-

labojas. «Cilvēks, kas atradis pareizo 

vietu dzīvē, ir bagāts visādā ziņā. Viņš 

dara darbu, kas viņam sagādā prieku, un 

darbs dod viņam arī vajadzīgos līdzekļus. 

Līdz ar to viņā mājo miers un līdzsvars.» 

Par šo grāmatu es varu teikt, ka tā ir 

viena no jaukākajām un interesantākajām 

grāmatām, kādu esmu lasījusi. Tā ir grā-

mata, kas sasilda sirdi. Tā ir domāta sirdij, 

nevis prātam, un tajā ir jūtams īpašs 

spēks, kas liek tiekties uz gaismu. «Atrodi 

Spēku un piepildi savus sapņus. Īstos 

sapņus! Tu pats,» aicina Kristīne Mucinie-

ce. Lai šī grāmata jums sagādā daudz 

prieka, kā arī jaunus un bagātīgus iespai-

dus. 
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