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Ir sācies pirmais pavasara mēnesis. Tas 

ir laiks, kad jāveic lielā pavasara tīrīšana un 

kārtošana arī bibliotēkā. Taču pirms tam, 

marta sākumā, mūsu bibliotēkā varēs ap-

skatīt divas izstādes, kas godinās mūziku 

un sievietes. 

No 1. līdz 7. martam bibliotēkas lasī-

tavā Rīgā būs pieejama muzikāla izstāde 

«Antonio Vivaldi — 340». Tajā būs ap-

kopota interesanta un izglītojoša informā-

cija par izcilo komponistu, kuram 4. martā 

aprit 340 gadi. Izstādes laikā arī skanēs 

A. Vivaldi mūzika no bibliotēkas krājumā 

esošajiem diskiem. 

Pēc tam no 8. līdz 16. martam ap-

meklētāji varēs iepazīties ar izstādi «Sie-

vietes vēsturē». Tā būs izstāde par sie-

vietēm, kuras ir ieņēmušas nozīmīgu vietu 

vēsturē: kaut ko uzsākušas vai mainījušas, 

radot pasauli tādu, kāda tā ir šodien. 

Izstādēm noslēdzoties, bibliotēka uz ne-

dēļu, no 19. līdz 23. martam, lasītā-

jiem būs slēgta. Šīs nedēļas ietvaros no-

tiks grāmatu inventarizācija, kuras laikā 

krājums tiks pārskatīts, sakārtots un atsvai-

dzināts. Tā kā bibliotēka nav grāmatu ar-

hīvs, tad būtiski sistemātiski veikt krājuma 

inventarizāciju, lai tajā būtu aktuālas un 

pieprasītas grāmatas. 

Diemžēl marta beigās plānotā tikšanās 

ar grāmatas «Viņa un Viņš» autoru Juri 

Rubeni tiek uz nenoteiktu laiku atlikta. To-

mēr mēs neatsakāmies no iespējas šādu 

tikšanos saviem lasītājiem noorganizēt. 

Turklāt nav svarīgi vai tas notiks vasarā vai 

rudenī, galvenais, lai tikšanās laikā mēs 

varētu būt atbrīvoti un atbalstoši, nevis 

saspringti un nosodoši. 

Savukārt aprīli iesāksim ar mūsu biblio-

tēkas darbinieku semināru, kurā piedalīsies 

visi bibliotēkas darbinieki, ieskaitot filiāļu 

vadītājus un bibliotekārus. Semināra laikā 

notiks pieredzes apmaiņa, aktuālo jautāju-

mu risināšana un profesionālās kvalifikāci-

jas celšana neredzīgu lasītāju, kā arī lasī-

tāju ar redzes traucējumiem un ar citādām 

lasīšanas grūtībām apkalpošanā. Seminā-

ra laikā, 4. aprīlī, bibliotēka lasītājiem 

būs slēgta. 

Šogad bibliotēkas kolektīvs piedzīvojis 

lielas pārmaiņas. Darbu bibliotēkā uzsāku-

šas divas jaunas kolēģes: Komplektēšanas 

un apstrādes nodaļas vadītāja Aija Pelīte un 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vija 

Circāne. Savukārt no bērnu kopšanas atva-

ļinājuma ir atgriezusies Laura Vinogradova, 

kuru varējāt jau satikt un dzirdēt «Mīlestī-

bas pēcpusdienas» lasījumos. Novēlam 

kolēģēm spēku un enerģiju, darbus darot. 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

SIRDS MĒNESIS RĒZEKNĒ 

 

Ināra Zeltiņa 

Rēzeknes filiālbibliotēkas 

vadītāja 

 

Latvijas simtgadi tās jubilejas gadā 

LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka iecerējusi 

atzīmēt ar 2 pasākumu cikliem. Pirmais 

no tiem «Tu esi Latvija!» Šajā ciklā 

katram 2018. gada mēnesim bibliotēkā 

piešķirta sava tēma. Janvārī tā bija — 

«Tu esi Tavas valsts sākums!». Feb-

ruārī bibliotēka piedāvāja tēmu — «Tu 

esi Tavas valsts sirds!» 

Kā galvenais pasākums februārī bija 

literāro darbu jaunrades akcija «Lai mana 

sirds būtu laimīgāka...», kur filiālbiblio-

tēka aicināja un joprojām aicina lasītājus 

būt aktīviem un radošiem, un savas sirds 

sajūtas izteikt dzejolī vai īsā esejā. Sa-

cerētos jaunrades darbus bibliotēka gaidīs 

atnestus personīgi vai atsūtītus uz e-

pastu rezekne@neredzigobiblioteka.lv līdz 

20. martam. Plašāka sabiedrība ar tiem 

tiks iepazīstināta aprīlī Bibliotēku nedēļas 

laikā. 

Popularizējot literatūras krājumu, feb-

ruārī bija sagatavotas 3 izstādes: 

1. Ārijas Elksnes 90 gadu jubilejai veltī-

tā izstāde «Ārija Elksne — sirds un mīles-

tības dzejniece» atklāja to, ko autore izju-

tusi ar sirdi. «Es varu uzrakstīt dzejā tikai 

to, ko esmu izlaidusi caur savu sirdi,» tei-

kusi tautā mīlētā dzejniece. 

2. Izstāde «Sirds balsis Rozamundes 

Pilčeres un Danielas Stīlas romānos» lasī-

tājiem ļāva izvēlēties kādu romantisku 

grāmatu drēgnajiem ziemas mirkļiem. 

3. Atzīmējot Dzimtās valodas dienu —

izstāde «Teci, mana valodiņa, no sirsniņas 

sirsniņā!». 

Februārī tika uzsākts arī priekšlasīju-

mu cikls «Latvijas leģendārie cil-

vēki», kas ir otrs Latvijas simtgadei veltī-

tais pasākumu cikls. Tas šogad paredz 

10 priekšlasījumus. Tā kā tieši februārī 

turējām īkšķus un dzīvojām līdzi mūsu 

olimpiešiem, kuri Latvijas vārdu nesa pa-

saulē Dienvidkorejā notiekošajās 23. zie-

mas olimpiskajās spēlēs, pirmais priekš-

lasījums «Ar sirdi sportā: Latvijas sporta 

leģendas» ir par izcilām personībām spor-

tā. Mēs pamatoti lepojamies ar Latvijas 

sportistiem, attiecinot viņu sasniegumus 

gan uz Latviju, gan paši uz sevi, jūtot 

piederību Latvijai, savai zemei un tautai. 

22. februārī filiālbibliotēka aicināja lasī-

tājus kopā apmeklēt Rēzeknes Centrālo 

bibliotēku, lai tur noklausītos lekciju «Dro-

ša pārtika». 

Pasākumu cikla «Tu esi Latvija» marta 

tēma būs «Tu esi Tavas valsts uzplau-

kums!». Martā Rēzeknes filiālbibliotēka 

apmeklētājiem piedāvās literatūras iz-

stādi «Grāmata ar puķes vārdu», bet 

pasākumu dalībniekiem — tematisku 

pasākumu 8. martā «Sieviete kā pu-

ķe — plaukst un zied». 

Priekšlasījumu cikla «Latvijas leģendā-

rie cilvēki» nākošais priekšlasījums «Rē-

zeknē dzimušās, pasaulē uzplaukušās» 

notiks 20. martā, kad lasītāji tiks iepazīs-

tināti ar klasiskās mūzikas zvaigznēm — 

ērģeļnieci Ivetu Apkalnu un operdziedā-

tāju Kristīni Opolais. 

Cienījamais «Bazūnes» lasītāj! Apdo-

mā, par ko dzīvē no sirds priecājies, ko 

vari paveikt, lai Tava vai kāda cita sirds 

būtu laimīgāka! 

(Ar pilno autores rakstu varat iepazīties 

žurnālā «Rosme».) 
 

mailto:rezekne@neredzigobiblioteka.lv
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VALENTĪNDIENA NOSVINĒTA 

 

Dinija Bite 

Lasītāju apkalpošanas 

nodaļas bibliotekāre 

 

Ar Kornēlijas Apškrūmas dzeju 14. feb-

ruārī mūsu bibliotēkā sākās Valentīndienas 

pasākums «Mīlestības pēcpusdiena». 

Pirmajā pasākuma daļā apmeklētāji va-

rēja iepazīties ar Valentīndienas svinēšanas 

vēsturi un klausīties citātus par mīlestību no 

bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām. 

Otrajā — dzirdēt jokus un vēstures liecības 

par Valentīndienu citās valstīs. Savukārt no-

slēgumā apmeklētāji gremdējās dzejas bur-

vībā no tādām grāmatām kā: K. Apškrūma 

«Mīļumvārdi», Rainis «Uz mīlu atsaucies», 

J. Peters «Dzejnieka mīlas vārdi», E. Plaudis 

«Lirika», A. Z. Vesele «Dvēseles noskaņas», 

O. Vācietis «Dzeja», M. Ķempe «Kopotie 

raksti», dzejas krājums «Tur dzimušais». 

Pasākumā dziedāja Edijs Fuksis, flautu 

spēlēja Maija Fogele, savukārt dzeju un 

citātus lasīja bibliotēkas darbinieces. 

Pasākuma idejas autore bibliotekāre Dini-

ja apmeklētājiem bija sagādājusi mīļu pār-

steigumu — pašas darinātas un no sirds dā-

vātas auduma sirsniņas, bet bērniem — 

šokolādes sirsniņas. 

Bija arī divas izstādes: «Mīlas izstāde» ar 

grāmatām un informāciju par Sv. Valentīnu, 

kā arī pansionāta iemītnieku Keramikas pul-

ciņā veidoto māla izstrādājumu izstāde. 

Pasākumā varēja saņemt arī materiālus 

Braila rakstā un palielinātā drukā. 

Atskatoties uz notikušo pasākumu, jāsa-

ka, ka bija ļoti liels prieks apmeklētāju rin-

dās redzēt bērnus un jauniešus kopā ar 

skolotājiem no Strazdumuižas internātvidus-

skolas. Atliek vien izteikt cerību, ka arī nā-

košie pasākumi būs tik plaši apmeklēti. 

 

DZĪVE KĀ GRĀMATA 

 

Vija Circāne 

Lasītāju apkalpošanas 

nodaļas vadītāja 

 

Mēs visi esam ierakstīti Laikā, un tas ir 

mūsu liktenis pastāvēt šodienas vējos un 

griezt dzīvi pretī saulei. Dzīve ir kā grāmata, 

kas stāsta par notikumiem, izjustām emoci-

jām, par neesošām ilūzijām, kas mīt dvēse-

les dziļumos. Gada nogalē nolēmu mainīt 

ierasto ritmu, atverot sevi jaunām darba ie-

spējām, jauniem apvāršņiem. Jaunais gads 

mani atvedis uz Latvijas Neredzīgo bibliotē-

ku Rīgā, kur no 1. februāra esmu Lasītāju 

apkalpošanas nodaļas vadītāja.  

Mēs katrs nākam no savas bērnības. 

Esmu dzimusi Krāslavas novadā, Skaistas 

pagastā — īpaši gleznainā vietā, kur Drīdzis 

met savus lokus un skatam paveras Sīvera 

ezers ar savu rāmo plūdumu. Tā ir īpaši mī-

ļa vieta — dzimtās mājas Glagačos, kur pa-

vadīta bērnība un skolas gadi. 1986. gadā 

esmu beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Bib-

liotēku zinātnes un bibliogrāfijas nodaļu. 

Savas darba gaitas sāku tālajā 1977. gadā 

Rīgas pilsētas 38. bibliotēkā. Pēc tam dzī-

ves ceļi aizveduši uz Viļaku, kur nostrādāti 

33 darba gadi bibliotēkas vadītājas amatā. 

Visus šos gadus, strādājot bibliotēkā, esmu 

centusies sekmēt un attīstīt bibliotēkas lomu 

pilsētas kultūras dzīvē. Mūsdienu digitālajā 

laikmetā būtiski mainās bibliotēkas attiecī-

bas ar tās lietotāju. Viņš ir kļuvis jaunāks, 

interaktīvs, dinamisks savās prasībās, ir gan 

sabiedrotais, gan prasmīgs bibliotēkas pa-

kalpojumu izmantotājs, aktīvi iesaistoties 

bibliotēkas piedāvātajās aktivitātēs. Biblio-

tēka ir atvērta vide, kur ikviens var iegūt in-
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formāciju bez maksas un bibliotekārs, atbil-

dot uz sabiedrības vajadzībām, ir reizē infor-

mācijas nesējs, informācijas tehnoloģiju pār-

valdītājs, mūžizglītības speciālists, sociālais 

darbinieks. Iepazīstoties ar Latvijas Neredzī-

go bibliotēku varu teikt, ka ir izveidojusies 

laikmetīga 21. gadsimta bibliotēka, ar funk-

cionāli piemērotām telpām, kurā tiek sniegts 

līdzvērtīgs, mūsdienīgs, kvalitatīvs bibliote-

kārais pakalpojums, veicot informācijas re-

producēšanu piemērotā veidā — audio for-

mātā un Braila rakstā. Turklāt mūsdienīgs 

priekšstats par to, kas ir bibliotēka, ir cieši 

saistīts ar sociālās funkcijas aktualizāciju — 

bibliotēka ir sociālās saskarsmes vieta, kurā 

nozīmīga vieta ir dažādiem izglītojošiem un 

kultūras pasākumiem. Tā ir tikšanās vieta 

dažādām paaudzēm un interešu grupām. Šo 

bibliotēku redzu kā kultūras centru perso-

nām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucē-

jumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un 

bibliotēkas sūtība ir veicināt noturīgu un ne-

pārtrauktu šīs sabiedrības garīgo un intelek-

tuālo attīstību. Bibliotēkai ir veiksmīga sadar-

bība ar Latvijas Neredzīgo biedrību, Strazdu-

muižas internātvidusskolu, sociālajām ie-

stādēm un nevalstiskajām organizācijām, 

pirmsskolas izglītības iestādēm un publiska-

jām bibliotēkām. Tā harmoniski iekļaujas 

Strazdumuižas neredzīgo ciemata kultūras, 

informācijas un izglītības telpā. Pieejamības 

nodrošināšana kultūras mantojumam un sa-

darbība ar citām organizācijām, popularizē 

bibliotēku, padara to atvērtāku un nostiprina 

bibliotēkas kā kultūras, izglītības, informāci-

jas un sabiedriskās saskarsmes vietu sabied-

rībā. Veiksme ir darīt savu darbu un just, ka 

esi līdzcilvēkiem vajadzīga. Vislielākā bagā-

tība ir tā, ko cilvēki dod viens otram, mūžu 

gaismodami! 
 

LASĪTĀJA VIEDOKLIS 

 

PĀRDOMAS PAR GRĀMATU «VIŅA UN VIŅŠ» 
 

Ilgvars Hofmanis 

 

Vairums Latvijas iedzīvotāju šķiet esam 

vienisprātis, ka jāaizstāv tādas konservatī-

vas vērtības kā Ģimene un sava Dzimuma 

dabiskā identitāte. Kā to izdarīt mūsdienu 

allaž mainīgajā, dinamiskajā pasaulē? Vai 

vienīgais iespējamais ceļš būtu atgrieša-

nās pagātnē un visa jaunā noliegšana? 

Mācītājs Juris Rubenis cenšas atbildēt uz 

šādiem un līdzīgiem jautājumiem savā 

jaunākajā grāmatā «Viņa un Viņš». Vese-

lības stāvoklis liedz man pašam mīlēt pre-

tējo dzimumu, bet nevienam nav aizliegts 

pārvērtēt vērtības, gūt jaunas filozofiskas 

un socioloģiskas atziņas. Tā, piemēram, 

viena no svarīgākajām atziņām ir cits ska-

tījums uz mistiku — garīgu praksi, kas 

ļauj izredzētajiem saklausīt Dieva svēto 

vārdu un nebūt netraucē nodarboties ar 

modernām zinātnēm, tai skaitā paleonto-

loģiju. 
 

 
 

 

 

 

 

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas 

bezmaksas avīzīte 

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. 
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