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Šogad visa valsts pošas savām dzim-

šanas dienas svinībām. Ir ieguldīts liels 

darbs, lai godinātu ciltstēvus un ciltsmā-

tes, lai sagatavotu dāvanas un nu ir pienā-

cis laiks mājas rotāšanai pirms dzimšanas 

dienas svinībām. Novembris arī Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkā būs svinīgi rosīgs, lai 

godam varam pasniegt Latvijai sagatavo-

tās dāvanas. 

Viss sāksies Robežsargu dienā, 7. no-

vembrī, kad plkst. 16.00 Latvijas valsts 

simtgades informācijas centrā Mūkusalas 

ielā 3 (Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Draugu telpā), notiks Reiņa un Matīsa 

Kaudzītes grāmatas «Mērnieku laiki» 

Braila rakstā trešā izdevuma atvērša-

nas svētki. To ietvaros no 7. līdz 21. no-

vembrim būs apskatāma pielāgotās litera-

tūras izstāde «Citādie «Mērnieku lai-

ki»». Eksponātu vidū būs šīs grāmatas 

pielāgotās versijas Braila rakstā un audio 

formātā. 

Šīs izstādes mērķis ir informēt sabied-

rību par tādu Latvijas grāmatniecības no-

virzienu kā pielāgotā literatūra, kas arī ir 

daļa no grāmatniecības vēstures un ir pel-

nījusi godināšanu. 

Grāmatas atvēršanas svētkus vadīs 

Ķencis, savukārt īpašo viesu vidū būs 

Latvijas valsts simtgades biroja un muzeja 

«Kalnu Kaibēni» pārstāvji. 

Dzimšanas dienas svinības turpināsim 

svētdien, 11. novembrī plkst. 15.00 ar 

dokumentālo filmu «Jaunatne Latvijas Brī-

vības cīņās» un zīmējumu/keramikas iz-

strādājumu izstādi «Mana Latvija», savu-

kārt plkst. 17.00 visus gaidām uz Lāč-

plēša dienas lāpu gājienu no Strazdu-

muižas parka uz bibliotēkas teritoriju, kur 

aizdegsim ugunskuru un apbalvosim literā-

rā konkursa «Es savai Latvijai...» uzvarētā-

jus, kā arī klausīsimies viņu darbus. Kā 

katru gadu būs iespēja nolikt svecītes un 

baudīt karstu tēju. Šis Lāčplēša dienas 

pasākums norisināsies projekta «Svecīšu 

aizdegšana Strazdumuižā. Mēs savai Lat-

vijai» ietvaros. To atbalsta Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departa-

ments. 

Turpmākajā nedēļā, 14. novembrī, 

aicinām uz latviešu tautas pasaku audio-

grāmatas atvēršanas svētkiem, par kuriem 

vairāk lasiet Vijas Circānes rakstā «Pasa-

kas audio skaņās». 

Savukārt pavisam īsu mirkli pēc oficiālās 

Latvijas dzimšanas dienas, t.i. 21. no-

vembrī plkst. 16.00, mūsu bibliotēkā 

Rīgā viesosies rakstniece Dace Judina-

Nīmane un komponists Arturs Nīmanis, 

lai piedalītos četru grāmatu audio formātā 

prezentācijā, kas iznākušas cikla Latvijas 



 2 

simtgades romāni ietvaros. Tas būs muzi-

kāli-literārs pasākums, uz kuru aicināts 

ikviens autores darbu cienītājs. 

Novembri noslēgsim ar starptautisku 

semināru par cilvēku ar redzes traucēju-

miem bibliotekāro apkalpošanu, kas tiks 

rīkots Lietuvas Neredzīgo bibliotēkas pro-

jekta ietvaros. Tas paredz, ka Lietuvas 

kolēģi dosies uz Latviju un Igauniju pie-

redzes apmaiņā, lai dalītos darba pieredzē 

par elektronisko resursu izmantošanu bib-

liotekārajā darbā, lai prezentētu veiksmes 

stāstus un lai apgūtu jaunas prasmes un 

iemaņas attālināto lietotāju apkalpošanā. 

Latvijā šis seminārs notiks 28. un 

29. novembrī Latvijas Neredzīgo bibliotē-

kā. Pirmajā semināra dienā dalībnieki 

iepazīsies ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 

un tās pakalpojumiem, kā arī piedalīsies 

diskusijā par lasītāju apkalpošanas datu 

bāzēm un elektroniskajiem katalogiem, 

savukārt otrajā — bibliotēkas lasītavā Rīgā 

notiks labās prakses seminārs, kura laikā 

bibliotekāri dalīsies savā pieredzē par 

dažādiem projektiem un inovatīviem pa-

kalpojumiem. Noslēgumā notiks diskusija 

par Lietuvas un Latvijas Neredzīgo biblio-

tēku partnerības iespējām, noslēdzot No-

domu protokolu par sadarbību, lai varētu 

sniegt pakalpojumus lasītājiem ar invalidi-

tāti starpvalstu līmenī. 

Sakarā ar šo semināru, 29. novembrī 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka lasītā-

jiem būs slēgta. 

Tie bija Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

plānotie novembra pasākumi, taču, ja vē-

laties uzzināt Latvijas simtgades biroja sa-

gatavoto svinību programmu, tad droši 

jautājiet bibliotekāram pēc informācijas 

audioformātā, palielinātā drukā vai Braila 

rakstā. Atnāciet, uzziniet un baudiet mūsu 

valsts simto dzimšanas dienu! 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

PASAKAS AUDIO SKAŅĀS 

 

Vija Circāne 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

 

Pasaku zeme! Zeme uz kuras esot, cil-

vēks mācās mīlēt un lidot. Mīlēt visu dzīvo 

un nedzīvo. Mācās radīt prieku un mieru. 

Caur nabadzību un bagātību, caur labo un 

ļauno, ielūkoties otra cilvēka acīs. Pasaku 

zeme! Cik tajā dzīvot ir skaisti! 

Apgāds «Zvaigzne ABC» Latvijas simt-

gadei izdevis skaistu grāmatu — «Lat-

viešu tautas pasakas. 100 pasakas, 

100 mākslinieki». Krājumā ietvertas gan 

maģiskas brīnumpasakas, gan arī dzīvnie-

ku pasakas, kas labi raksturo mūsu tautas 

saikni ar visu dzīvo. Te atradīsiet arī as-

prātīgas un smieklīgas sadzīves pasakas, 

ar kuru palīdzību mūsu senči pasmējušies 

par saviem netikumiem. Pasakas parāda 

mūsu tautas dzīves gudrību, labestību un 

asprātību, spēju dzīvespriecīgi paraudzī-

ties uz pasauli. Pasakās vēstīts gan par 

seniem, gan mazāk seniem laikiem, dzīv-

nieki tajās runā cilvēku valodā, priekšmeti 

atdzīvojas, un dzīve ir brīnumu pilna. 

Par godu Latvijas simtgadei Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkas kolektīvs ielasījis šo 

vērtīgo izdevumu audiogrāmatā. 14. no-

vembrī plkst. 15.00 aicinām uz audio-

grāmatas «Latviešu tautas pasakas. 

100 pasakas, 100 mākslinieki» atvēr-

šanas svētkiem.    

Latvijai — 100! Lai šie svētki katrā 

mājā ienāk ar siltumu un ticību, cerību un 

lepnumu par piederību šai skaistajai 

zemei — LATVIJAI! 
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IESKATS GRĀMATĀ 

 

STĀSTS PAR TICĪBU, IZLIKŠANOS 

UN SAVU «PUTNU BARU» 

(nobeigums) 

 

Herma Cīrule 

Braila raksta nodaļas maketētāja 

 

Maza atkāpe: Apmeklējot bibliotēku Bar-

tolomejs pamana meiteni, kura tur strādā 

un iemīlas, ja tā var sacīt, viņas dvēselē, 

saskatot tās skaistumu īpašajā saudzīgajā 

attieksmē pret grāmatām: Vizuālais tēls 

nav noteicošais. Mēs bieži vien esam ap-

burti no vizuālā un šad tad ar laiku sapro-

tam, ka bez tā jau vairāk arī nekā nav. Viņš 

vēlētos iepazīties, taču ir tik kompleksains, 

ka nezin, kā to izdarīt. Nezinot viņas vārdu, 

viņš savās domās nodēvē par bibliomeiteni.  

Iepazīšanās ar Maksi noved pie citas 

iepazīšanās. Iepazīšanās, ko viņš tik ļoti ir 

gaidījis. Bibliomeitenes vārds ir Elizabete un 

viņa ir Makša māsa... 

Maksis un Elizabete ir izdomājuši kādu 

stāstu, kurā dzīvo, paslēpjoties no pārējās 

pasaules. Viņiem ir iemesls to darīt.  

Par Maksi varbūt daudz nav ko teikt, 

vien to, ka viņš ir īpatns, vārdos neizvēlīgs 

vīrs. Māsa par viņu saka: «Viņš ir vien-

tiesīgs, bet viņam ir laba sirds.» 

Elizabete tik ļoti vēlas, lai brālis būtu 

laimīgs un iekrāj naudu, lai varētu uzdāvi-

nāt Maksim ceļojumu uz kaķu parlamentu, 

kas atrodas Otavā (Kanādā). Tur klaiņojo-

šajiem kaķiem no Parlamenta pakalna tika 

atrasta atsevišķa vieta, kur viņi varētu dzī-

vot kā ģimene — kolonija. Maksis saņem 

visskaistāko dāvanu savā mūžā. Viņi ir kaķu 

parlamentā un Elizabete ar Bartolomeju 

ļauj izbaudīt šo mirkli vienatnē. Izbaudīt 

mirkli... Iekļaut atmiņā kā fotokadru, jo 

nākamais jau būs cits. Cik mēs šajā steidzī-

gajā laikmetā spējam novērtēt mirkli?  

Gribu citēt vārdus, kas man lika aizdo-

māties: 

«Laiks bija auksts, taču mēs nesteidzi-

nājām Maksi, jo nezinājām, vai viņš un 

kāds no mums kādreiz atgriezīsies Kanādas 

galvaspilsētā un šajā vietā, un, ja tā notiks, 

tas vairs nebūs tā kā tagad. Ja mēs at-

grieztos, būtu pavisam citi mainīgie, pavi-

sam citi vienādojumi; no tā nevarēja izvai-

rīties, jo dzīve pastāvīgi attīstās un mainās, 

tāpēc, lai kā mēs gribētu, šis mirklis nekad 

neatgriezīsies — arī tad, ja mēs cik spēda-

mi, to mēģinātu atjaunot un pat uzvilktu 

tās pašas drēbes, tik un tā nekas neiznāk-

tu, jo laiku uzvarēt nevar; to var tikai bau-

dīt, kamēr tas bezgalīgi traucas garām.» 

Ja jūs mulsina Makša personība un ne 

pārāk izmeklētā leksika, piedāvāju jums šos 

citātus, kas ļaus ieraudzīt Makša dvēseli: 

««Pie velna! Tas ir tik skaisti!» 

«Kaķi?» es jautāju 

«Pie velna! Jā! Un sasodīts, tas, ka 

cilvēki rūpējas par klaiņojošajiem kaķiem. 

Par kaķiem! Visus šos sasodītos gadus! 

Baro. Uztaisīja sūda pajumti. Neaizmirsa 

kaķus, kad viņi vairs ne velnam nebija vaja-

dzīgi. Sabiedrībai no šiem kaķiem nav ne-

kāda labuma, bet cilvēki viņus tik un tā 

baro. Pie velna! Vai tas nav skaisti? Vai tas 

nav sasodīti cilvēcīgi?»» 

Skatoties uz kaķiem, Maksis raud. Var-

būt šis citāts aiz ārēji raupjās čaulas ļauj 

saskatīt patieso Makša būtību... «Daži 

bērni mammu pavadībā apstājās, lai pa-

skatītos uz kaķiem, un, vērojot viņus 

blakus Maksim, mani satrieca līdzība. 

Vīrietis, kurš lamājās gandrīz katrā tei-

kumā — arī tad, ja teikums sastāv no 
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diviem vai trim vārdiem, — taču sirds 

viņam ir kā bērnam.» 

Daudz cietuši īpatņi, izstumti no sa-

biedrības, tā īsti nevienam nevajadzīgi. 

Īpašības, kas viņiem piemīt — pašaizlie-

dzība, līdzjūtība, mīlestība, patiesums, 

godīgums sabiedrībā ap viņiem tā īsti nav 

lielā vērtē. Kad viņi visi nonāk bezizejas 

situācijā un nezin, kā dzīvot tālāk, Bar-

tolomejs izliekas stiprāks nekā ir patiesībā, 

kaut paša nākotne ir biezā miglā tīta. Uzņe-

moties rūpes par vājākajiem no «putnu 

bara», viņš piedāvā dzīvot kopā kā ģime-

nei. Nav laika ierobežojuma. Nav nosacīju-

mu. Viņš vienkārši atver savas sirds un 

dzīvokļa durvis... Muļķīgi? Neapdomīgi? 

Varbūt, jo mēs protam rēķināt un sarēķi-

nām, kas mums ir izdevīgi, kas nav. Maksis 

un Elizabete ir vienīgie, kas Bartolomejam 

palikuši viņa vientulībā un viņš nevēlas 

viņus zaudēt. Viņš ir atradis «putnu baru», 

ļoti īpatnu «putnu baru» — bet savējo. 

Elizabete Bartolomeja piedāvājumam cen-

šas iebilst, sacīdama: «Es neesmu vesela, 

Maksis arī nav vesels. Mēs esam bojāta 

prece. Ar mums ir tikai sarežģījumi un nekā 

vairāk. Ar mums nav viegli.» Uz to Barto-

lomejs atbild: «Es arī esmu bojāta prece! 

Un ar mani arī ir tikai sarežģījumi!» 

Bartolomejam nav daudzi mērķi, ko viņš 

vēlētos sasniegt, taču vienu no abiem viņš 

ir sasniedzis — viņš vēlētos satikt sava 

vecuma sievieti, iedzert bārā alu ar viņu un 

palikt kopā. Otrs mērķis — kādu dienu 

sadoties rokās ar Elizabeti aiz Filadelfijas 

mākslas muzeja blakus ūdensvada stacijai, 

un klausīties ūdens plūsmā, ir vēl tikai 

priekšā. 

Reiz mammas vēlēšanās bija, lai viņai 

tiktu uzdāvināta pasaka. Redzot, ka viņas 

dzīvē tas vairs nebija iespējams, viņa novē-

lēja to Bartolomejam ar piebildi: «Tici 

pasakai!». Tagad Bartolomejs vēlētos uzdā-

vināt pasaku Elizabetei. 

Visā, kas notiek Bartolomeja dzīvē, viņš 

saskata likumsakarību un viņam nākas noti-

cēt mammas teorijai par «šībrīža veiksmi», 

jo kaut ko zaudējot, viņš iegūst. Vai jums 

nekad nav bijusi tāda sajūta? Brīdī, kad 

zaudējam, mēs redzam tikai savas sāpes, 

taču no laika attāluma, kad uz visu spējam 

paskatīties citādāk, mums spilgti izgaismo-

jas šīs likumsakarības. 

Varbūt kādam šis romāns liksies veidots 

amerikāniska romantisma stilā, bet man tas 

lika aizdomāties. Aizdomāties par attiecī-

bām, par to, ka reizēm vārds draugs mums 

ir tikai nosaukums, ka mēs nenovērtējam 

cilvēkus sev līdzās vai kopā vēlamies būt 

tikai tad, kad kopā var jautri pavadīt laiku... 

ka mums pietrūkst šī paša laika, jo vienmēr 

darāms kas ļoti neatliekams... Un kādā 

mirklī mēs zaudēsim un viss kas no tā pa-

liks pāri būs mūsu vainas izjūta un skumjā 

atziņa, ka laiku nevar pagriezt atpakaļ. 

Intrigai — grāmatā ir kāds noslēpums, 

kuru jūs uzzināsiet, izlasījuši grāmatu līdz 

galam. 

Lasiet un domājiet, jo patiesībā domā-

šana ir ļoti interesanta nodarbošanās! 
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