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Paziņoti grāmatu mākslas konkursa 
“Zelta ābele 2010” laureāti

6.aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē Lat-
vijas Grāmatizdevēju asociācija svinīgā ceremonijā svei-
ca labākos grāmatu izdevējus un veidotājus, kas kļuvuši 
par grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2010” lau-
reātiem deviņās nominācijās. Konkurss sniedz iespēju 
salīdzināt un izvērtēt iepriekšējā gada veikumu, parau-
dzīties uz šodienas situāciju Latvijas izdevējdarbībā, vei-
cina izpratni par grāmatu kā vairāku autoru kopīgi radītu 
mākslas darbu. Konkursā tiek vērtēts grāmatas vizuālais 
tēls un tā atbilstība grāmatas saturam.

Konkurss tiek rīkots kopš 1993.gada un ir viens no 
vecākajiem nozares konkursiem Latvijā. Astoņpadsmit 
gados grāmatu mākslas konkursam “Zelta ābele” 220 
izdevēji iesnieguši 1486 izdevumus, apbalvotas vairāk 
nekā 400 grāmatas. Šogad tajā piedalījās 29 izdevēji ar 
85 izdevumiem. Balvai tika nominētas 21 izdevēja 42 

divas nominācijas bērnu izdevumiem.
-

saukums” (“Neputns”), par labāko prozas grāmatu — 
Gunta Bojāra “Zīda čūska” (“Zvaigzne ABC”), par labāko 
grāmatu dokumentālo izdevumu grupā — Eižena Val-
pētera “Nenocenzētie: alternatīvā kultūra Latvijā, 20.gs. 
60. un 70.gadi” (“Latvijas Vēstnesis”).

Žūrijas speciālbalva piešķirta Guntaram Sietiņam par 

bērnības zemē” un gra'skās kultūras realizāciju un iz-
pratni.

-
dārzs”), par labāko dzejas grāmatu bērniem — Aivara 
Neibarta “Ola uz sola” (“Liels un mazs”).

Labākā zinātniskā grāmata — Sērena Kirkegora 
“Bailes un trīsas” (“Ad verbum”).

No uzziņu literatūras grāmatām par labāko atzīta 
Ilzes Jakušas-Kreituses “Latvijas Mākslas akadēmijas 
gadagrāmata” 2007./2008., 2009., 2010.gadam (Latvi-
jas Mākslas akadēmija).

Labākā mācību grāmata — Indras Sproģes “Joka 
pēc alfabēts” (“Zvaigzne ABC”).

Labākais mākslas izdevums — Jāņa Lejnieka 
“Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs” (“Neputns”).

Žūrijas speciālbalva piešķirta Raulam Liepiņam 
par korektu attieksmi pret mākslinieka oriģināldar-
biem un stila tīrību, veidojot katalogu “Harijs Brants. 
Zīmējums”.

Balva “Grāmatizdevēju draugs 2010” pasniegta 
“Radio NABA” raidījumam “Bron-HITS”.

Balva par mūža ieguldījumu piešķirta grāmattir-
gotājai Regīnai Jonasei.

Grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2010” žū-
rijā darbojās deviņi eksperti: mākslas zinātniece Ing-
rīda Burāne, žurnāla “Iespiedgra'ka” redaktore Ieva 
Bečere, maketētājs Arturs Hansons, arhitekte Ingūna 

Ilze Ramane un Uldis Sosnovskis.
(Emīlija Kozule, LETA, 06.04.2011.)

Latvijas bibliotekāru 10.kongress 
“Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga 
progresa veicināšana”

No 12. līdz 13.aprīlim Rīgas Latviešu biedrības 
nama Lielajā zālē notika 10. Latvijas bibliotekāru kon-
gress “Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa 

-
liotekāru 10.kongresu. LBB Jauno speciālistu sekcija 
[tiešsaiste]. 2011.g. 22.apr. [skatīts 2011.g. 15.sept.]. 

http://lbbjss.wordpress.com/2011/04/22/
atskats-uz-latvijas-bibliotekaru-10-kongresu. Ar kon-
gresa materiāliem var iepazīties Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas tīmekļa vietnē: http://www.lnb.lv/lv/ 
bibl iotekariem/konferencu-material i/ lat vi jas- 
bibliotekaru-10-kongress.

Gūtenberga galaktika
Latviešu bērnu literatūra un 
grāmatniecība pasaules kopainā: 
48. Boloņas bērnu grāmatu 
gadatirgus

“Literatūra un rakstpratība radusies no cilvēciskas 
vajadzības stāstīt — par sevi pašu vai citiem, pasauli, lai 
labāk saprastu savu dzīvi, citus un universumu, kurā dzī-
vojam. Visi stāsti, mīti, fabulas un romāni, ieskaitot bēr-
niem rakstītos, patiesībā izriet no šīs vēlmes un pamatva-

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 

Latvijas 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2011.gada aprīlis–
augusts)

 



79

jadzības: tie palīdz mums dzīvot, izdzīvot, bērniem izaugt 
un pilnveidoties,” uzskata Šveices jaunatnes un mediju 
institūta vadītāja Denīze fon Stokāra.

-
matās, sniedz starptautiskais bērnu grāmatu gadatirgus 
Itālijas pilsētā Boloņā. Kopš 1963.gada ik pavasari tas 
pulcina rakstniekus, ilustratorus, literāros aģentus, grā-
matizdevējus un bibliotekārus no visas pasaules (pērn 

-
lībnieki aplūko ne tikai tuvāku un tālāku valstu skaistā-
kās un savdabīgākās bērnu grāmatas, bet spriež arī par 
bērnu literatūras situāciju, valsts politiku un atbalstu šai 
nozarei. Grāmattirgus sniedz lielisku izdevību nodibināt 
kontaktus ar ārzemju kolēģiem, izvēlēties tulkojamos 
cittautu autoru darbus. 2011.gada grāmattirgus galve-
nā tēma — mainīgās stāstu pasaules jaunie izteiksmes 
līdzekļi. Tiem veltītajā starptautiskajā konferencē tika 
apspriestas bērnu literatūras iespējas digitālā vidē.

Boloņas bērnu grāmattirgū Latvija piedalījās otro 
reizi. Šogad Latvijas stendā bija aplūkojamas pašmā-
ju un Baltijas konkursos godalgotās bērnu grāmatas. 
Tika izcelti divi autori — Imants Ziedonis, kas nominēts 
2011.gada Astrīdas Lindgrēnes piemiņas balvai, un Juris 
Zvirgzdiņš, kurš ar savām bērnu grāmatām devis lielu ie-
guldījumu latviešu bērnu literatūras attīstībā. Jāpiebilst, 
ka J.Zvirgzdiņš šogad nosvinēja 70.dzimšanas dienu.

Kā izdzīvot mazas tautas bērnu literatūrai angloame-
rikāniskās kultūras ekspansijas apstākļos? Kāds varētu 
būt izdevēju piedāvājums latviešu jaunajai “Google” 
paaudzei? Kādas jaunas lasīšanas veicināšanas formas 
varētu izmantot bibliotekāri? Cik lielam jābūt valsts at-
balstam bērnu literatūrai un grāmatniecībai?

26.aprīlī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā bibliotēkzināt-
nes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba “Gūten-
berga galaktika” sanāksmē “Latviešu bērnu literatūra un 
grāmatniecība pasaules kopainā: iespaidi par 48. Bolo-
ņas bērnu grāmatu gadatirgu (28.03.–31.03.2011.)” dis-
kutēja 48. Boloņas bērnu grāmatu gadatirgus dalībnieki: 
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja, Latvijas Bibliote-
kāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova, Latvi-
jas Literatūras centra direktors Jānis Oga, izdevniecības 
“Liels un mazs” māksliniece Ūna Laukmane un Latvijas 
Bērnu un jaunatnes literatūras padomes pārstāvji.

(Informāciju sagatavojusi LNB Bibliotēku attīstības 
institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa)

Latvijas Grāmatnieku ģilde: no 
20.jūlija par makulatūru kļūs simtiem 
tūkstoši bērnu grāmatu!

27.aprīlī Rīgā, apgādā “Zvaigzne ABC” notika Latvi-
jas Grāmatnieku ģildes (LGĢ) rīkotā preses konference 
par radušos situāciju bērnu grāmatu jomā saistībā ar 
jaunajiem — 2011.gada 15.februāra Ministru kabineta 
(MK) noteikumiem Nr.132 “Rotaļlietu drošuma notei-
kumi” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=226980, izstrā-
dāti saskaņā ar 
gada 18.jūnija Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu 

drošumu (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:01:LV:HTML) prasībām). 
Noteikumi stājās spēkā 2011.gada 20.jūlijā. Ekonomi-

attiecināmi arī uz grāmatām, kas atbilst rotaļlietas de-
'nīcijai.

-
māciju noklusējis, bet nu pēkšņi uzsācis plašas pārbau-
des un sodu piemērošanu grāmatnīcās. Administratī-
vie protokoli jau tikuši noformēti apgādam “Zvaigzne 
ABC”, grāmatu namam “Valters un Rapa”, “Jāņa Rozes 
grāmatnīcai”, “Jumavas grāmatnīcai”, grāmatu tirdznie-

-
laris”, kā arī lielveikalu tīklam “RIMI”. Izņemto izdevumu 
vidū — pat vienkāršas krāsojamās grāmatas, grāmatas 
ar uzlīmēm un cietām (kartona) lapām. Tirdzniecības 
uzņēmumi steiguši atdot atpakaļ izdevējiem “riskan-
tās” bērnu grāmatas.

-
matniecības nozarei šis ir kārtējais trieciens: ilgu gadu 
darba rezultāts — simtiem tūkstoši grāmatu — ir jāno-

pielīdzinot bērnu grāmatas rotaļlietām, pārspīlēti tul-
ko 2009.gada Eiropas Savienības vadlīnijas rotaļlietu 
drošības jautājumos, radot būtiskus zaudējumus gan 
grāmatniecības nozarei, gan valsts budžetam. Taču 
vislielākais ļaunums tiek nodarīts mazajiem lasītājiem, 
kuriem tiek atņemtas daudzas vērtīgas grāmatas. Lat-
vijā būtiski tiks ierobežota iespēja lasīt arī no Krievijas 
ievestās grāmatas, jo šajā 
valstī bērnu grāmatu 
drošības standarti ES iz-
pratnē nepastāv. Turklāt 

tirgus uzraudzības rezul-
tātā neizbēgami palie-
lināsies grāmatu cena. 

MK noteikumos prasīto 
CE atbilstības marķējuma 
zīmi, ir jāmaksā līdz 100 

latiem par ekspertīzi, kas 
grāmatas cenu var du-
bultot vai pat trīskāršot.

Grāmatizdevēji solīja 
sūdzēties Ekonomikas 
ministrijai un MK par 

nelikumīgajām prasībām  
-

ministratīvos aktus ap-
strīdēt tiesā, kā arī pauda gatavību cīnīties, lai panāk-
tu izmaiņas MK noteikumos par rotaļlietu drošumu. 
Grāmatizdevēji uzsver, ka šajos MK noteikumos ne ar 

-
kumu 1.7.pantu, kas nosaka, ka rotaļlieta ir jebkurš “iz-
strādājums, kas paredzēts, lai ar to rotaļātos bērni, kas 
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Grāmata vai rotaļlieta — 
tāds ir jautājums...
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jaunāki par 14 gadiem”. Vienīgais izņēmums ir grāma-
tas, kas bērniem tiek lasītas priekšā. Grāmatizdevēji ir 
neizpratnē — kur tad īsti beidzas grāmata un kur sākas 

de'nīcijā ir jēdziena “rotaļāties” vai tā dēvētās “spēlē-
šanās vērtības” izpratnē, taču palīgā piesauc standartu 
LV CR 14379:2002 “Rotaļlietu klasi'kācija – Norādījumi”. 
Taču arī tajā skaidrojums nav viennozīmīgs. Saskaņā ar 
šo standartu bērnus varētu apdraudēt arī visparastākā 
krāsojamā grāmata vai grāmata ar vienkāršiem attē-

krāsojamās grāmatās “tievā, melnā kontūrlīnija” varētu 

ir pilnīgi izslēgts, jo visas Latvijas tipogrā'jas izmanto 
tikai ES ražotas, uz dabiskām izejvielām bāzētas krā-
sas, kuras izmanto arī pārtikas rūpniecībā un kas ne-
apdraud pat pārtikas produktus, kur nu vēl grāmatas. 
Grāmatizdevēji ironizē: stingri jāraugās, lai grāmatas 
vizuālā pievilcība nemudinātu bērnu to aptaustīt, jo 
saskaņā ar noteikumiem arī tas jau skaitās spēlēšanās 
elements.

-
me 12% apjomā, tomēr, tiklīdz grāmatas kļūs par rotaļ-

līdz 22%!
-

vatīvo risinājumu maziem bērniem paredzētās grāma-
tiņās kļūst arvien vairāk. Tas uzliek papildu atbildību 
un nepieciešamību precei atbilst noteiktām drošuma 
prasībām.

-
menta direktora vietniece Svetlana Mjakuškina pre-
ses konferencē demonstrēja divas plastmasas “actiņas”, 
kas esot nolobītas no kādas Krievijā izdotas bērnu grā-

noņemamas detaļas var radīt aizrīšanās, nosmakšanas, 
-

ti kontrolējamas arī grāmatas ar “pīkstuļiem”, kas imitē 
kaķa ņaudienu, aitas blējienu, pīlēna pīkstienu, — tie 
nedrīkst pārsniegt bērna ausīm pieļaujamos decibe-
lus. Īpaša uzmanība pievēršama bīstamu ķīmisku vielu, 
sevišķi kancerogēnu, mutagēnu, toksisku, alergēnu vai 
reproduktīvajai sistēmai kaitīgu vielu, kā arī dažu me-
tālu izmantošanai un šo vielu īpašajām robežvērtībām 
rotaļlietās, piemēram, tipogrā'jas krāsa nedrīkst satu-
rēt ftalātus, kas uzkrājas organismā un pēc gadiem 20 
var negatīvi ietekmēt reproduktīvās spējas, vai arī svi-
nu. Bīstami ir arī sīki, atdalāmi magnēti — norīti vairāki 
kopā, bērna organismā magnēti var pievilkties un radīt 
iekšējo orgānu bojājumus. Nav pieļaujams rotaļlietā ie-
vietot bērnam viegli pieejamas baterijas — norītas ba-
terijas apvalku kuņģa sula saēd nepilnas stundas laikā. 
Ja šajā laikā baterija netiek ķirurģiski izņemta, baterijas 
pildījums nonāk organismā, un sekas ir letālas. Bērnu 
grāmatas-rotaļlietas nedrīkst būt arī degošas.

 
uzraudzības institūcija nevar noslēpt nedz normatīvos 
aktus, nedz to prasības, kas ir publiski pieejami un sais-

toši dokumenti. Ražotāja paša pienākums ir pārlieci-
nāties, ka ražotā prece šīm prasībām atbilst. Vēl vairāk 

grāmatu izdevējiem, tirgotājiem un izplatītājiem par 
to, kā klasi'cēt grāmatu, kas vienlaikus ir arī rotaļlie-
ta, un kādas prasības šādām grāmatām izvirzītas, taču 

sniedz gan bezmaksas konsultācijas uzņēmējiem par 
normatīvo aktu prasībām, gan organizē un piedalās 
apmācību semināros. Turklāt — drošuma prasības grā-
matām-rotaļlietām uzņēmējiem bija jāievēro jau kopš 
bija stājušies spēkā 2000.gada 4.aprīļa MK noteikumi 
Nr.128 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”.

-
žu projektu, būtu uzlicis par pienākumu no tirdznie-
cības izņemt un iznīcināt bērnu grāmatas, kā arī līdz 
šim nav piemērojis grāmatu izdevējiem naudas sodu 
par prasību neievērošanu, vien sāktas administratīvās 

prasībām kā CE atbilstības marķējuma trūkums, nav 
bijusi norādīta ražotāja vai importētāja adrese, trūcis 
informācijas par to, ka grāmatas-rotaļlietas to sastāv-
daļu dēļ var radīt noteiktus apdraudējuma riskus, vai 
arī brīdinājumi uz grāmatām bijuši nepamatoti. Netika 
gan izslēgts, ka nākotnē bīstamās grāmatas-rotaļlietas 
no tirdzniecības varētu tikt izņemtas. Lai rotaļlietu ra-
žotājiem un citiem uzņēmējiem būtu pietiekams laiks 
pielāgoties jaunajos MK noteikumos par rotaļlietu 
drošumu iekļautajiem nosacījumiem, paredzēts divu 
gadu pārejas periods (t. i. divi gadi produkcijas reali-
zācijai) rotaļlietām, kas atbilst 2000.gada 4.aprīļa MK 
noteikumos Nr.128 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” 
ietvertajām prasībām un kuras laistas Eiropas Savienī-
bas tirgū līdz 2011.gada 20.jūlijam. Attiecībā uz ķīmis-
kajām īpašībām izvirzāmajām prasībām noteikts četru 
gadu pārejas periods.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 
bērnu grāmatu uzraudzības projektu
tīmekļa vietnē http://www.ptac.gov.lv/upload/2008_
word_dok/bernu_gramatas_faq.pdf.

(Gints Balodis, Preses relīze, LETA, 21.04.2011.; Emīlija 
Kozule, LETA, 27.04.2011.; Raivis Spalvēns, LETA, Noza-

re.lv, 20.07.2011. un 21.04.2011., PTAC tīmekļa vietne 
http://www.ptac.gov.lv; Paparde Inga. Rotaļlietu stāsts 

sarežģījas. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.83, 2011, 
29.apr./1.maijs, 5.lpp.; Bormane, Anita. Vai bērnu grā-

matas pielīdzināmas rotaļlietām? Latvijas Avīze, Nr.82, 
2011, 28.apr., 5.lpp.; Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas 

tīmekļa lappuse http://www.gramatizdeveji.lv/index_
lv.php?sx=pasakumi)

Pirmā Apple iBookStore grāmata 
latviski — “Latvieši ir visur”

Apgāds “Atēna” sadarbībā ar SIA “Burtlicis” laidis kla-
jā Otto Ozola grāmatas “Latvieši ir visur” elektronisko 
versiju. Šī tik pieprasītā grāmata nu ir pieejama plašam 
lasītāju pulkam visā pasaulē — tā ir pirmā grāmata 
latviešu valodā, kas nopērkama elektronisko grāmatu 
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veikalā Apple iBookStore. Tuvākajā laikā blakus Otto 
Ozola grāmatai Apple Eiropas, Amerikas un Austrālijas 
elektronisko grāmatu veikalu plautos parādīsies arī ci-
tas apgāda “Atēna” grāmatas. 

“Latvieši ir visur” Facebook lapa: http://www.
facebook.com/pages/Otto-Ozols-Latvieši-ir-visur/ 
110033685721221. E-grāmata Lielbritānijas iBookStore: 
http://itunes.apple.com/gb/book/id430962692?ls=1.

(Informāciju sagatavojis SIA “Burtlicis” valdes 
priekšsēdētājs Māris Jonovs)

Triju Zvaigžņu ordeni saņem JVLMA 
fonotēkas bibliotekārs

1.maijā Rīgas pils Ģerboņu zālē notika Triju Zvaig-
žņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pa-

-
pusīgas un labi sistematizētas skaņu ierakstu kolekcijas 
veidošanā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
(JVLMA) fonotēkā un nozīmīgu ieguldījumu Latvi-
jas mūziķu un mūzikas vēsturnieku izglītībā par Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieri tika iecelts JVLMA fonotēkas 
vecākais bibliotekārs, muzikologs, mūzikas pedagogs, 
ilggadējais docētājs Juris Griņevičs. Apsveicam!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunajai ēkai — Spāru svētki

3.maijā Latvijas Nacionālas bibliotēkas (LNB) jau-
najai ēkai tika svinēti Spāru svētki. Būvniecības gaitā 
sasniegta tās augstākā virsotne — ēkas spice, kas at-
rodas  67,074 metru augstumā. Spāru svētki ir ievēro-
jams notikums, jo pilnībā iezīmēts jaunās ēkas siluets 
Rīgas panorāmā un būvniecības process virzās tuvāk 
noslēgumam.

ple iBookStore Tuvākajā laikā blakus Otto
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Otto Ozola 
populārā 
darba 
elektroniskā 
versija

LNB direktors Andris Vilks 
(priekšplānā) ar LNB darbiniekiem

LNB Spāru svētki ir gandarījums gan Latvijas valsts 
vadībai, gan citiem LNB atbalstītājiem

Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers (no kreisās) un Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis
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“Gaismaspils ir nacionālās pašapziņas apliecinā-

jums,” svētkos sacīja Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
“Beidzot 20 gadu laikā esam nobrieduši savai nozīmīgā-
kajai kultūras celtnei, kas būs nacionālā intelekta krātuve 
un svētvieta nacionālajai pašapziņai.” LNB arhitektonis-
kās koncepcijas autors Gunārs Birkerts akcentēja, ka 
bibliotēkas koncepcija laikā no 1989. līdz 1991.gadam 
“dzima, nevis tika radīta” kā organiska doma, jo latvie-
šu tautai bija nepieciešams identitātes apliecinājums. 
“Veidoju ekspresīvu arhitektūru, kas runā, ko var ne tikai 
redzēt, bet arī sadzirdēt. Šai formai ir metaforiska balss 
un šī forma kļūst ar katru dienu redzamāka un saprota-
māka. Līdz ar to rodas arī pašapziņa, augoša pašvērtība 
un sapratne par savu identitāti,” uzsvēra G.Birkerts.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis savā uz-
runā uzsvēra, ka LNB būs inovatīvs kultūras un izglītī-
bas centrs Latvijas iedzīvotājiem visās vecuma grupās, 
kā arī Latvijas starptautiskā vizītkarte 2014.gadā, kad 
Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta.

LNB Spāru svētkos piedalījās arī bijušie kultūras mi-
nistri, kuri izteica savus novēlējumus bibliotēkai. “Atliek 
tikai ticēt, cerēt un lūgt, lai šī būve iedvesmo kvalitatīvam 
un jaunam ceļa lokam. Mums ir jāiemācās būt šīs gais-
mas cienīgiem un jāprot pastāvēt šajā gaismā,” uzsvēra 
bijusī kultūras ministre Inguna Rībena. Savukārt Ka-
rina Pētersone norādīja, ka atbalsts bibliotēkai būs 
nepieciešams arī pēc būvniecības pabeigšanas, lai tā 
varētu augt saturiski un veidotos laikam līdzi, kļūstot 
par elementu, kas Latvijā veido laiku.

Apsveikumu kultūras ministrei Sarmītei Ēlertei 
nosūtījis arī UNESCO ģenerāldirektores vietnieks ko-
munikācijas un informācijas jautājumos Jānis Kārk-
liņš. Viņš norāda, ka Spāru svētki ir simbolisks mirklis, 
lai novērtētu uzcelto un apstātos, kopīgi pārdomājot, 
kā projekts īstenojams tālāk, kādas idejas, vērtības un 
vēlējumus tam dot un ko tajā ielikt turpmāk. “Šie svēt-
ki ir nozīmīgs mirklis Latvijas iedzīvotājiem, un es novēlu 
ikvienam paņemt no šīs dienas līdzi 
apziņu, ka Latvijai rūp sabiedrības 
izglītība un zināšanas un ka Latvija 
spēj un grib iestāties par labklājību, 
kuras pamatā ir izglītība, zinātne 
un kultūra,” savā apsveikumā saka 
J.Kārkliņš.

Korim “Kamēr...” izpildot Jāzepa 
Vītola kora balādi “Gaismas pils” 
un Ulda Stabulnieka dziesmu “Ba-
rons”, LNB topošās ēkas spicē svi-
nīgi tika novietots vainags.

Nākamajā dienā — Latvijas 
neatkarības atjaunošanas gada-
dienā — Nacionālā Būvkompāniju 
apvienība (NBA) un LNB ikvienam 
interesentam piedāvāja iespēju 
apmeklēt LNB jaunās ēkas būvlau-
kumu. Uz aicinājumu atsaucās ap-
tuveni 3000 cilvēku. Apmeklētāji 
varēja iepazīties ar ēkas celtniecī-
bu un nākotnes bibliotēkas satu-

ru, saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, 
kā arī izstaigāt būvlaukumu un ēkas maketu. NBA un 
LNB pārstāvji bija gandarīti par lielo cilvēku interesi un 
pozitīvajām apmeklētāju atsauksmēm.

Bibliotēkas jauno ēku paredzēts atklāt 2012.gada 
novembrī. 2013.gadā paredzēta bibliotēkas pārcel-
šanās no sešām esošajām bibliotēkas ēkām, lai 2013.
gada septembrī jaunā ēka pilnībā būtu pieejama ap-
meklētājiem.

Reportāža no LNB Spāru svētkiem skatāma vi-
deo koplietošanas vietnē YouTube LTV Ziņu dienes-
ta kanālā ltvpanorama: http://www.youtube.com/
watch?v=PsOibVq9UM8.

(Informāciju sagatavojis kultūras ministres 
preses sekretārs Andris Saulītis; Emīlija Kozu-

le, LETA, 03.05.2011.; Zanda Šadre, Preses relīze, 
LETA, 03.05.2011.; Liene Krīvena, Preses relīze, LETA, 

03.05.2011.; Ligitas Ieviņas foto)

Gadskārtējā bērnu literatūras un 
bērnu bibliotēku darba konference

13.maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu litera-
tūras centrā notika jau 16. bērnu literatūrai un bērnu bib-
liotēku darbam veltītā pavasara konference “Grāmata ir... 
t@vā bibliotēkā... tavā 'lmā” (plašāk lasiet 37.–42.lpp.).

Ar kartogrāfam Matīsam Siliņam 
veltītu izstādi atklāj EuropeanaTravel 
Latvijā

13.maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Iz-
stāžu zālē tika atklāta izstāde, kas veltīta ievērojamajam 
latviešu kartogrāfam Matīsam Siliņam, un prezentēts 
Eiropas Komisijas līdz'nansētais projekts Europeana-
Travel, kura ietvaros digitalizētas kartes arī no LNB krā-

LNB Izstāžu nodaļas 
galvenā bibliotekāre 
Ieva Mičule iepazīs-
tina kartogrāfu Jāni 
Štrauhmani ar izstā-
des materiāliem
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juma. Abi notikumi iezīmē pagāt-
nes un tagadnes, kultūrvēstures 
un digitālās pasaules krustošanos 
mūsdienīgā interpretācijā.

Matīss Siliņš (1861−1942) ir 
pirmais latviešu kartogrāfs, kas sa-
stādījis un izdevis kartes latviešu 
valodā. Viņš uzmanību pievērsis 
ne tikai lielajiem ģeogrā'ski nozī-
mīgajiem objektiem, bet arī deta-
ļām — kartēs uzrādīti gan lauku 
ceļi un mazāk pazīstamas vietas, 
gan mācītājmuižas, fabrikas, pasta stacijas, krogi un citi 
objekti. Ar patiesu vēlmi un rūpēm par kultūrvēstures 
vērtību saglabāšanu M.Siliņš apbraukājis visu Latvi-
ju, vācot etnogrā'skos materiālus, kuri vēlāk izstādīti 
Valsts Vēstures muzejā (tagad — Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs). No 1924. līdz 1934.gadam viņš bijis šī 
muzeja direktors. M.Siliņš savulaik bijis arī “Konversāci-

-
dījumu Latvijas kultūras vērtību saglabāšanā M.Siliņš 
1926.gadā saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni.

EuropeanaTravel projekts iezīmē mūsdienīgu pieeju 
kartēm digitālajā laikmetā. Tas ir viens no Europeana 
kopas projektiem programmas eContentplus ietvaros, 
kura mērķis ir dažādu kultūras mantojuma institūciju 
— Eiropas bibliotēku, arhīvu un muzeju — materiālu 
digitalizācija un piegāde Eiropas digitālajai bibliotēkai 
Europeana. LNB projektā EuropeanaTravel piedalās kā 
satura piegādātājs ar digitālo kolekciju “Ceļi tuvi, ceļi 
tāli...”. Tajā ietvertas 200 kartes un 74 grāmatas (apmē-
ram 5000 lpp.) no LNB krājuma, kas tematiski saistītas 
ar ceļiem, ceļošanu un tūrismu (kolekcijā skatāmas arī 
M.Siliņa kartes).

(Informāciju sagatavojusi LNB sabiedrisko attiecību 
vadītāja Ilze Egle; Ligitas Ieviņas foto)

Platjoslas informācijas lielceļi  
Latvijā — tuva nākotne

17.maijā valdība atbalstījusi grozījumus Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē par 
platjoslas tīkla attīstību (2011.gada 31.maija Ministru 
kabineta (MK) rīkojums Nr.231 “Grozījumi darbības 
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildi-
nājumā” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=231098)), 
precizējot projekta ieviešanas nosacījumus.

ERAF 3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakal-
pojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā 
valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” īstenošanas 

nosacījumi precizēti, lai elektronisko sakaru tīkli atbils-
tu nākotnes vajadzībām — būtu iespējama pieslēgu-
mu ātruma attīstība un to ekspluatācijas termiņš būtu 
ilgāks par 20 gadiem. Aktivitātes ietvaros Latvijā tiks 
izveidots optiskais transporta tīkls līdz valsts pārvaldes 
iestādēm (skolām, bibliotēkām u.c.) un elektronisko 
sakaru infrastruktūrām (torņi, masti, ielas skapji u.c.), 
kur privātajiem komersantiem nav ekonomiski izdevī-

gi ierīkot optikas tīklu.
Latvijas īpatnība ir nevienmērīga 

valsts teritorijas apdzīvotība — liels 
iedzīvotāju īpatsvars koncentrējas 
Rīgā, atsevišķās valsts lielākajās pil-
sētās un ap tām, līdz ar to šajās teri-
torijās ir labāk nodrošināta piekļuve 
internetam un citām jaunākajām 
tehnoloģijām. Realizējot projektu, 
tiks izveidota ātrgaitas optiskā in-
frastruktūra novados un pagastu 
centros un nodrošināta vienlīdzīga 
un nediskriminējoša piekļuve izvei-

dotajai infrastruktūrai, lai privātie komersanti varētu 
piedāvāt pieslēguma pakalpojumus lietotājiem, kā arī 
lai tiktu veicināta konkurence starp elektronisko saka-
ru komersantiem.

-
tenotājs būs VAS “Latvijas Valsts radio televīzijas centrs” 

-
rajā pusē.

(Ilze Eida, Preses relīze, LETA, 17.05.2011.; Elīna 
Balgalve, Preses relīze, LETA, 01.06.2011.)

Latvijas zinātnisko, speciālo un 
publisko bibliotēku direktoru 
2011.gada pavasara sanāksme

18.–19.maijā Daugavpilī viesnīcas “Latgola” konfe-
renču zālē notika Latvijas zinātnisko, speciālo un pub-
lisko bibliotēku direktoru 2011.gada pavasara sanāks-
me. To organizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Bibliotēku attīstības institūts sadarbībā ar Latgales 

Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko 
bibliotēku direktori Daugavpilī

Izstādei tapt palīdzēja arī LNB Karto-
grāfisko izdevumu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Laura Veinberga

Par izstādi 
stāsta LNB 
Izstāžu no-
daļas gal-
venā biblio-
tekāre Ieva 
Mičule
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Centrālo bibliotēku (LCB) un Daugavpils Universitātes 
bibliotēku (DUB).

-
majā sesijā “Mana pils Daugavpils” sanāksmes dalīb-
nieki iepazinās ar Daugavpils pilsētas attīstību un Dau-
gavpils Rotko mākslas centra izveidi, Vienības namu 
un LCB Daugavpils kultūras dzīves apritē.

Sanāksmē tika apskatīti vairāki aktuāli jautājumi: 
brīvprātīgo darbs bibliotēkā, bibliotēku nozares profe-
sionālās izglītības jaunās koncepcijas projekts, biblio-
tēku akreditācija, bibliotēku ienesīgums, LNB pakalpo-
jumi uzņēmējiem, Latvijas Akadēmisko bibliotēku aso-
ciācijas aktualitātes, LNB repozitārija pakalpojumi. Tika 
sniegts pārskats par publisko bibliotēku darbu 2010.
gadā, kā arī notika diskusija par aktuālajiem problēm-
jautājumiem nozarē. Ar sanāksmes referātu prezen-
tācijām var iepazīties LNB tīmekļa vietnē: http://www.
lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu-materiali/latvijas- 
zinatnisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-
2011-gada-pavasara-sanaksme.

Latvijas Literatūras gada balva 2010

20.maijā Spīķeru koncertzālē tika apbalvoti “Latvi-
jas Literatūras gada balvas 2010” laureāti un sumināts 
Latvijas Literatūras mūža balvas ieguvējs.

Tradīcija ik gadu izvērtēt literāro veikumu un pie-
šķirt balvas izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā nāku-
ši klajā Latvijas rakstniecībā, tika aizsākta 2001.gadā. 
Šogad tās rīkošanā apvienojās trīs literatūru pārstā-

vošas organizācijas — Latvijas Rakstnieku savienība, 
Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas 
Literatūras centrs.

“Latvijas Literatūras gada balvas 2010” laureāti

“Izcilākais oriģinālliteratūras darbs 2010” — Liāna 
Langa “Vilkogas” (“Neputns”).

“Labākais ārvalstu literatūras tulkojums 2010” 
 

Streindžs un misters Norels” tulkojumu (“Dienas Grā-
mata”).

“Spilgtākā debija literatūrā 2010” — Osvalds Zebris 
“Brīvība tīklos” (“Jāņa Rozes apgāds”).

“Latvijas Literatūras mūža balva 2010” piešķirta 
dzejniekam, atdzejotājam un literatūrkritiķim Knutam 
Skujeniekam. K.Skujenieks dzimis 1936.gadā. Studē-
jis latviešu 'loloģiju Latvijas Valsts universitātē (1954–
1956). Beidzis Maksima Gorkija Literatūras institūtu 
Maskavā (1961). 1962.gadā notiesāts uz septiņiem ga-
diem soda nometnēs par pretpadomju propagandu, 
sodu izcietis Mordovijā. Reabilitēts 1989.gada jūnijā. 

par vienu no ievērojamākajiem cittautu dzejas pazi-
nējiem un tulkotājiem. Tulkojis no ukraiņu, slovēņu, 
spāņu, serbu, maķedoniešu, grieķu, poļu, lietuviešu, 
somu, zviedru, dāņu valodas. Viņa atdzejoto autoru 
vidū ir Federiko Garsija Lorka, Gabriela Mistrāla, Janis 
Ricos, Tomass Transtrēmers, Ingera Kristensena, tāpat 
K.Skujenieks atdzejojis  daudzu Eiropas tautu tau-
tasdziesmas. 2001.gadā iznāca unikāla K.Skujenieka 
sastādīta un atdzejota grāmata “Dziesma, ej viegli pa 
manu sirdi”, kurā apkopoti paraugi no visu Eiropas tau-
tu 20.gadsimta dzejas oriģinālvalodā un K.Skujenieka 
atdzejojumā.

Laureāts katrā no nominācijām saņem 1000 latu 
prēmiju, savukārt mūža balvas ieguvējs — 1500 latu. 
Tika pasniegtas arī sadarbības partneru un atbalstītāju 

http://kultura.
del<.lv/news/entertainment/literaturas-balva-2010.

(Laura Celmiņa, LETA, 20.05.2011.)

Jauns izstāžu un diskusiju cikls “Ko 
lasa bibliotēku nozares speciālisti”

Bibliotekārs — tā ir radoša un bezgala interesanta 
profesija, kurai nepieciešama erudīcija un plaša spek-
tra zināšanu pārvaldīšanas iemaņas.

Kāda ir pašu bibliotekāru attieksme pret lasīšanu? 
Kādi ir bibliotekāri kā lasītāji? Kādas ir viņu dzīves no-
zīmīgākās grāmatas un autori tagad un kuri tie bijuši 
bērnībā? Kādu vietu bibliotēku speciālistu pamatko-
lekcijā ieņem profesionālie izdevumi?

Lai rosinātu saskarsmi un radošas neformālas dis-
kusijas profesionālajā vidē, Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra (LNB BKC) 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras 
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Latgales Centrālā bibliotēka
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lasītavas speciālisti ar 2011.gada maiju aizsākuši jaunu 
tematisku pasākumu — izstāžu un diskusiju ciklu “Ko 
lasa bibliotēku nozares speciālisti”. Organizatoru iecere 
ir veidot kamerstila pasākumu, kas nodrošina sarunu 
draudzīgā un mājīgā atmosfērā.

Uz diskusijām iecerēts aicināt bijušos un esošos 
bibliotēku nozares speciālistus — gan praktiķus, gan 
teorētiķus —, lai kopīgi pie tējas tases parunātu par 
lasīšanas un grāmatu lomu viņu un arī mūsu dzīvē. Jo 
izlasītais — tā ir ne vien katra individuāla neatņemama 
garīgā bagātība, tas, ko izlasām, veido mūs katru kā 
personību, un beigu beigās — tā ir arī vesela laikmeta 
liecība.

Cikla pirmajā pēcpusdie-
nā 27.maijā uz tikšanos bija 
aicināta Silvija Liniņa — LNB 
darbiniece ar vairāk nekā 55 
gadu darba stāžu, Latvijas 
Universitātes lektore, ilggadē-
ja Latvijas Bibliotekāru biedrī-
bas priekšsēdētāja, Latvijas 
kultūrkapitāla fonda mūža 
stipendiāte, spilgta, erudīta 
un neatkārtojama personība, 
jauks, atsaucīgs un sirsnīgs 
cilvēks. S.Liniņa pastāstīja par 
savām mūža grāmatām — 
tām, kas visspēcīgāk iespai-
dojušas viņas kā personības 
izveidi, uzsverot, ka visne-
aizmirstamākais un atmiņā 

paliekošākais jebkuram cilvēkam ir tieši jau-
nībā izlasītais. S.Liniņas iemīļotāko grāmatu 
izlase pēcāk bija apskatāma izstādē “Dzīvo, 
lasi, ceļo” Bibliotēkzinātnes un informācijas 
zinātnes literatūras lasītavā.

Radās idejas un ierosinājumi, kā turpi-
nāt iesākto ciklu, kādus cilvēkus izvēlēties 
kļūt par diskusijas galvenajiem varoņiem. 
Varbūt šādas ierosmes ir arī jums — priecā-
simies saņemt ierosinājumus (e‐pasts: inta. 
dubovska@lnb.lv)!

(Informāciju sagatavojusi LNB BKC 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 

literatūras lasītava)

Labdarības projektā “Sirsniņa prasa, 
lai bērniņš lasa” saziedoti gandrīz 
10 000 latu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
(LNB AB) uzsākusi labdarības projektu “Sirsniņa prasa, 
lai bērniņš lasa” un aicinājusi sabiedrībā pazīstamus cil-
vēkus būt par tā vēstniekiem.

tiek apturēta bērnu lasīšanas veicināšanas program-
ma “Bērnu žūrija”, kas nodrošina bibliotēkas ar labāko 

Silvija Liniņa (trešā no labās) 
un viņas klausītāji

“Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” vēstnieki labdarības 
projekta atklāšanas pasākumā

“Sirsniņa prasa, 
lai bērniņš lasa” 
vēstnieks Andris 
Sējāns un “Knīpas 
un knauķi”

“Sirsniņa pra-
sa, lai bērniņš 
lasa” vēstnieks 
Kārlis Kazāks
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bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu pro-
grammu. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Līdzekļu trūkuma dēļ 
daudzās Latvijas bibliotēkās jau apturēta “Bērnu žūri-
jas” darbība, lasošo bērnu skaits strauji sarucis.

Lai palīdzētu labākajām un jaunākajām bērnu grā-
matām nonākt Latvijas bibliotēkās, LNB AB uzsākusi 
ziedojumu vākšanu portālā www.ziedot.lv un aicinājusi 
sabiedrībā zināmas personības kļūt par projekta vēst-
niekiem. Tie ir cilvēki, kuri novērtē lasīšanas un grāma-
tu lomu bērna personības attīstībā.

Strazdiņa, Kārlis Kazāks, Andris Sējāns, Una Gavare, Irīna 

Sarmīte Ēlerte, Ilze Dobele, Elīna Bīviņa, Ilze Egle, Toms 
Auškāps, Dace Vizule, Indra Sproģe, Gatis Rozenfelds, 
Lienīte Osipova, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Lauris Alek-
sejevs, Dāvis Auškāps, Ingus Ulmanis, Daina Jāņkalne.

LNB AB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde: “Sa-
ņemot palīgā saucienus no Latvijas bibliotēkām un LNB 
Bērnu literatūras centra un apzinoties, ka daudziem bēr-
niem var tikt laupīta iespēja lasīt, uzsākām šo labdarības 
projektu. Esmu priecīga, ka šī projekta ideja uzrunājusi un 
šķitusi nozīmīga arī daudziem Latvijā pazīstamiem cilvē-
kiem. Biedrība, daudzas bibliotēkas un to mazie lasītāji 
visā Latvijā ir pateicīgi par laiku un enerģiju, ko šie cilvēki 
veltīs, lai palīdzētu bērnu grāmatām nonākt bibliotēkās.”

Labdarības akcijas rezultāti dod iespēju dāvināt 
“Bērnu žūrijas” grāmatas visām Latvijas bibliotēkām, 

-
ziedoti 9860 lati, kas ļaus komplektēt pilnu program-
mas grāmatu kolekciju un turpināt pilnvērtīgu “Bērnu 

-
jiem līdzekļiem tām tiks iegādātas 2000 grāmatas — 
gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi.

Labdarības projektu atbalstīja kā daudzi sabied-
rībā zināmi cilvēki, tā arī daudzi uzņēmumi. Turklāt 
projekts nav beidzies — joprojām ir iespēja ziedot, lai 
palīdzētu bibliotēkām arī nākamajā gadā. Ziedot bēr-
nu grāmatām iespējams portālā www.ziedot.lv vai ie-
skaitot naudu LNB AB ziedojumu kontā (“Swedbank”,  
LV84HABA0551006763188).

(Informāciju sagatavojusi LNB AB pārstāve 
Sanita Kitajeva; “F64” foto)

Kultūras ministre aicina vienoties par 
zemākām IT pakalpojumu izmaksām 
bibliotēkām

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte maijā nosūtījusi 
vēstuli visiem Latvijas pašvaldību vadītājiem ar aici-
nājumu vērsties valsts aģentūrā “Kultūras informāci-
jas sistēmas” (v/a KIS) ar prasību pārskatīt abonēšanas 
maksas līgumus par projekta “Trešais tēva dēls” tīkla 
uzturēšanu un saņemtajiem pakalpojumiem un sa-
runās ar pakalpojumu piegādātājiem vienoties par 
zemākām IT pakalpojumu izmaksām publiskajām bib-
liotēkām. Tāpat ministre aicinājusi pašvaldības aktīvi 
iesaistīties diskusijās par projekta turpmāko attīstību, 

jo 2007.gadā trīspusēji noslēgtais līgums ir spēkā līdz 
2011.gada beigām. Līdz 22.jūnijam pašvaldības aicinā-
tas v/a KIS rakstiski nosūtīt savus ieteikumus vai priekš-
likumus par datu tīkla turpmāko attīstību.

Kultūras ministrija pēc pašvaldību vadītāju lūguma 
tikusies ar visām iesaistītajām pusēm, starp kurām tiek 

saņemto pakalpojumu klāsts pārrunāts ar v/a KIS un 
-

skaidrots, ka vairākas pašvaldības jau 2010.gadā saska-
ņojušas abonēšanas maksas samazinājumu. Arī 2011.
gadā pēc pašvaldību lūguma samazināt abonēšanas 
maksu sagatavoti līgumu grozījumi 353 (informācija uz 
2011.gada 30.maiju) bibliotēkām, kas ir aptuveni 42% 
no visām bibliotēkām. Divām trešdaļām šo bibliotēku 
izdevies saskaņot 60% atlaidi, pārējām tā ir no 40 līdz 
50%. SIA “Lattelecom” pārstāvji norādīja, ka konkrētās 
pašvaldības atlaižu līmenis atkarīgs no izvēlētā inter-
neta pieslēguma ātruma, tehniskā atbalsta nodrošinā-
juma un individuālajām iespējām, ņemot vērā pašval-
dību vēlmes un iespējas.

skaitā izveidotā vienoto pašvaldību bibliotēku datu 
pārraides tīkla uzturēšanai, plānots organizēt iepir-
kuma procedūru par vienotu ieviestās infrastruktūras 
uzturēšanu, saglabājot projekta mērķus, nodrošinot 
infrastruktūras darbības vienotību, kvalitāti un garan-
tijas saistību realizāciju.

(Informāciju sagatavojis kultūras ministres preses 
sekretārs Andris Saulītis)

Rīgas Centrālā bibliotēka vasarā 
piedāvā programmu “Ideju fabrika 
grāmatā”

Skolas brīvlaikā no jūnija līdz augustam Rīgas Cen-
trālā bibliotēka (RCB) un tās 'liālbibliotēkas visā pilsētā 
piedāvāja bērniem plašu vasaras lasīšanas un radošo 

grammas veidotāji uzsvēra: interesanti un saturīgi pa-
vadīt laiku var ne tikai ceļojumos un vasaras nometnēs, 
bet arī tepat Rīgā.

-
tēkas krājumos atrodams plašs dažādām radošām no-
darbēm veltīts grāmatu klāsts. Arī interneta vietnes ir 
neizsmeļams ideju avots tiem, kas vēlas savām rokām 
darināt skaistas nopietnas un nenopietnas lietas visda-
žādākajās tehnikās.

Bibliotēkā tika radīti vislabvēlīgākie apstākļi radošu 
darbu veidošanai: organizēta vieta, sniegtas konsultā-
cijas un doti padomi, kā arī iespēju robežās sagādāti 
izejmateriāli un darba rīki. Interesentiem tika organizē-
tas regulāras nodarbības un radošās darbnīcas.

RCB vasaras programmu atbalstīja Latvijas Leļļu te-
ātris, Rīgas Kino muzejs, Latvijas Etnogrā'skais brīvda-
bas muzejs, Latvijas Dabas muzejs, Rīgas Jūgendstila 
centrs, mūzikas ierakstu studija “Mikrofona ieraksti”, 
SIA “Freko”, SIA “Latvijas Grāmata” un apgādi “Anne-
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le”, “Egmont Latvija”, “Jānis Roze”, “Valters un Rapa” un 
“Zvaigzne ABC”.

-
kajās radošajās aktivitātēs: veidoja ilustrācijas izlasī-
tajām grāmatām, iestudēja uzvedumus pēc grāmatu 
motīviem, pērļoja, 'lcēja, adīja, tamborēja, būvēja 
pasaku pilsētu, kurā dzīvo grāmatu varoņi, sacerēja 
pasakas, apgleznoja puķupodus, veidoja lidmašīnu 

— RCB 
tīmekļa vietnes lappusē: http://www.rcb.lv/kids/index.
php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid
=83. Foto no pro-grammas pasākumiem: http://www.
rcb.lv/kids/index.php?option=com_content&task=blog 
category&id=48&Itemid=.

Diskusija “Latvijas Nacionālo digitālo 
bibliotēku veidojot: mērķi, iespējas, 
rezultāti”

2.jūnijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fa-
kultātē notika diskusija “Latvijas Nacionālo digitālo 
bibliotēku veidojot: mērķi, iespējas, rezultāti” (plašāk 
lasiet 26.–32.lpp.).

Apmeklēt bibliotēku ir tikpat stilīgi kā 
sportot

Jau otro gadu pēc kārtas valsts aģentūras “Kultūras 
informācijas sistēmas” (v/a KIS) īstenotā pašvaldību pub-
lisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” (3td) 
pārstāvji aicināja bibliotekārus un bibliotēku draugus 
apvienoties komandā, lai piedalītos azartiskajā skrējienā 
“Zelta keda”, kas ik gadu jūnija pirmajā sestdienā notiek 
Mežaparkā, Rīgā. 3td komanda ir pārliecināta, ka iet uz 
bibliotēku — tas ir stilīgi, tāpēc atbalsta arī citus stilīgus 
notikumus.

4.jūnijā komandas “Skrienu uz bibliotēku” zaļajos 
krekliņos trasē devās 25 dalībnieki — salīdzinot ar pa-
gājušo gadu, komandas skrējēju skaits palielinājies par 
9 dalībniekiem. Komanda kopumā pieveica 197 kilo-
metrus un kā kuplākā komanda izcīnīja lielisku balvu 
— iespēju bez maksas sarīkot boulinga turnīru izklaides 

skrējēji saņēma veicināšanas balvas no “OWce day”.
Kā radās ideja par komandu “Skrienu uz bibliotēku” 

“Zelta kedā”? 3td pētījumu ietvaros tikusi veikta aptauja, 
kā lasītāji nokļūst līdz savai bibliotēkai. Aptaujas rezultāti 
liecina, ka 85% bibliotēkas lietotāju uz bibliotēku iet kā-
jām, jo gandrīz pusei (48%) tuvākā bibliotēkā ir 10 minū-
šu gājiena attālumā, 35% ceļā jāpavada līdz 20 minūtēm 
un tikai 17% — vairāk par 20 minūtēm. Daži bibliotēku 
apmeklētāji atbildējuši, ka ceļu uz bibliotēku mēro skrie-
not — tādējādi apvienojot lietderīgo ar sportisko. Un kur 
gan citur, ja ne stilīgajā skrējienā “Zelta keda” ideja skriet 
uz un par bibliotēkām iederētos vislabāk?

Ar savu nosaukumu un vienlaikus devīzi “Skrienu uz 
bibliotēku” 3td komanda aicināja ikvienu apmeklēt bib-
liotēkas un izmantot visas tās lieliskās iespējas, ko piedā-
vā mūsdienīgas publiskās bibliotēkas. Komandā skrien 
dažādas paaudzes — arī bibliotēkās ikviena paaudze 
atradīs savām interesēm un vajadzībām atbilstošu pie-
dāvājumu.

Kaspars Rūklis, azartisks dažādu skrējienu dalīb-
nieks, atceroties 2010.gada “Zelta kedu”, saka: “Pagāju-
šajā gadā skrēju “Zelta kedā” kā viens no 3td komandas 
skrējējiem ar krekliņu “Skrienu uz bibliotēku”. Sajūtas bija 
diezgan neparastas, jo tik bieži uzrakstu uz mana krekliņa 
skaļā balsī cilvēki nebija lasījuši. Ir gluži neticami, cik kādā 
vājā skrējiena brīdī šāds sīkums var uzlabot garastāvokli un 
dot spēku noskriet 15 km līdz galam!”

Līdzās tēvam, toreizējam kultūras ministram Intam 
Dālderim, 2010.gadā komandā “Skrienu uz bibliotēku” 
skrēja arī Emīls Dālderis. Viņš atklāj, ka zilo T-kreklu ar 
atjautīgo un piesaistošo uzrakstu “Skrienu uz bibliotēku” 
ar prieku valkā arī ikdienā.

3td komandas “Skrienu uz bibliotēku” idejas ierosinā-
tāja Kristīne Pabērza atzīst, ka pieredze 2010.gada “Zel-
ta kedā” rosinājusi nopietnāk izturēties pret treniņiem: 
“Mūsu komandā skrēja arī toreizējais kultūras ministrs Ints 
Dālderis. Es ar lielām pūlēm noskrēju 5 km, bet viņš ar smai-
du sejā visus 15 km. Man toreiz likās, visu cieņu ministram, 
kurš savā darba gra<kā var atrast laiku, lai trenētos un spē-
tu noskriet tik garu distanci.”

portālā: http://www.biblioteka.lv/libraries/tresais-teva-
dels/Galleries/ViewGallery.aspx?Id=12966.

(Informāciju sagatavojusi v/a KIS sabiedrisko 
attiecību vadītāja Sandra Vīgante)

Bibliotekāru informēšanai izmanto 
Microsoft risinājumu Lync

14.jūnijā valsts aģentūras “Kultūras informācijas sis-
tēmas” (v/a KIS) īstenotā pašvaldību publisko bibliotēku 
attīstības projekta “Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros notika 

Skrējienā 
“Zelta keda” 
3td komanda 
piedalījās 
ar devīzi 
“Skrienu uz 
bibliotēku”
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pirmais informatīvais seminārs pašvaldību publisko bib-
liotēku darbiniekiem “Virtuālā stunda bibliotekāriem”, 
kura nodrošināšanai tika izmantots Microsoft jaunās pa-
audzes komunikāciju risinājums Lync. Tiešsaistes seminā-
ram pievienojās bibliotekāri no 29 Latvijas bibliotēkām.

Semināra tēmas: jauniešu bibliotēku darbība Vācijā, 
Microsoft mākoņskaitļošanas pakalpojums Live.com, kā 
arī 3td aktualitātes.

V/a KIS direktora vietniece Sandra Ozoliņa: “Viens 
no bibliotēku projekta uzdevumiem ir veicināt Latvijas bib-
liotekāru informētību informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju jautājumos, kā arī sekmēt pieredzes apmaiņu un 
radošu un inovatīvu pakalpojumu attīstīšanu publiskajās 
bibliotēkās. “Microsoft” piedāvātā komunikācijas platfor-
ma “Lync” ir iespēja vienlaikus uzrunāt lielu skaitu biblio-
tekāru, sniedzot gan informatīva, gan izglītojoša satura 
informāciju. Turklāt ikviens bibliotekārs v/a KIS “Virtuālajai 
stundai” var pievienoties, atrodoties savā darba vietā, un 
būt aktīvs diskusijas dalībnieks.”

Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis: “Apzinoties, 
ka šajos laikos ir būtiski izmantot visas iespējas, lai taupī-
tu <nanšu, laika un cilvēkresursus, piedāvājām v/a KIS un 
bibliotēku darbinieku saziņā izmantot “Microsoft” jau-
nās paaudzes vienoto komunikāciju risinājumu “Lync”. Ar 
“Lync” palīdzību Latvijas bibliotēku darbinieki var tiešsaistē 
dalīties informācijā, organizēt seminārus, skatīties prezen-
tācijas, uzdot jautājumus, balsot un tamlīdzīgi. Pie tam pēc 
virtuālajiem semināriem ieraksts “SkyDrive” (bezmaksas 
tiešsaistes mākoņarhitektūras krātuve — Red. piez.) ir pie-
ejams arī tām bibliotēkām, kurām nav bijusi iespēja pie-
dalīties seminārā tiešsaistē, tādējādi iesaistot informācijas 
apmaiņā pilnīgi visus interesentus un radot jaunu saziņas 
kanālu.”

tiks organizēta reizi mēnesī līdz pat 2011.gada beigām. 
Saturu semināriem nodrošinās gan Microsoft Latvia, tur-
pinot informēt par bezmaksas Microsoft mākoņskaitļoša-
nas pakalpojumiem, kas pieejami Live.com, gan v/a KIS, 
sniedzot regulāru ieskatu 3td aktivitātēs. Tāpat tēmas nā-
kamajiem semināriem var ieteikt bibliotēku darbinieki.

(Informāciju sagatavojusi v/a KIS sabiedrisko attiecību 
vadītāja Sandra Vīgante)

Pēc remonta atklāj Grenctāles 
bibliotēku

17.jūnijā Brunavas pagasta Grenctāles kultūras cent-
rā tika atklātas svaigi izremontētās, labiekārtotās un 
mūsdienīgi aprīkotās bibliotēkas telpas.

un sabiedriskā atbalsta centra izveide Grenctāles kultū-
ras namā” tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu.

Skanot Līgo dziesmām, ar jāņuzāļu pušķiem tika 
teikts paldies visiem, kas ar darbiem un labām domām 
palīdzēja projekta sagatavošanā un īstenošanā. Šis pro-
jekts ir īpašs arī ar to, ka tas nav pašvaldības darbinieku 
darba auglis, ideju izlolojuši un projekta iesniegumu sa-
gatavojuši paši pagasta iedzīvotāji. Atklāšanas vārdus pa-

sākumā teica brunaviete Ilze Kursiša, kuras ieguldījums 
projekta iesnieguma sagatavošanā bija vislielākais. Viņa 
informēja, ka bibliotēka nākamgad svinēs savu trīsdes-
mito dzimšanas dienu, un uzsvēra, ka līdz ar veiktajiem 
uzlabojumiem ievērojami palielinājies arī bibliotēkas ap-
meklētāju skaits.

-
juma piešķiršanu, tāpat — tiem, kuru ieguldītais darbs 
un enerģija projekta īstenošanā bija nenovērtējams at-

izmaksas ir 6851 lats, 75% — ELFLA 'nansējums.
(Jānis Stundiņš, LETA, 26.06.2011.)

Ieslodzījuma vietās apgūst bibliotekāra 
darba iemaņas

2011.gada janvārī aizsākās Rīgas Centrālās bibliotē-
kas (RCB) līdzdarbība biedrības Prison Fellowship Latvia 
izstrādātajā Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojektā “Rīgas Centrā-
lās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta izveide Bra-

vietu un publisko bibliotēku sadarbību, tādējādi risinot 
cietumu bibliotēku problēmu Latvijā. Dalība projekta 
īstenošanā ir jauns pavērsiens RCB un Brasas cietuma 
sadarbībā.

-
'kācijas programmu 36 mācību stundu apjomā ieslo-
dzītajiem. Maijā un jūnijā Brasas cietumā divreiz nedēļā 
notika kursi, kuru gaitā darbam bibliotēkā tika apmācī-
ti četri ieslodzītie. Kursanti apguva bibliotekāra darba 
speci'kas pamatprasmes, uzziņu, novadpētniecības un 
publicitātes darba metodes un saņēma norādījumus, kā 
šis darbs praktiski veicams cietuma bibliotēkas apstāk-
ļos. Apmācību programmas noslēgumā RCB direktore 
Doloresa Veilande sniedza konceptuālu kopsavilkumu 
par to, kā kursos iegūtās teorētiskās zināšanas integrē-
jamas ikdienas darbā, un izsniedza serti'kātus, kas ne 
vien apliecina to īpašnieku profesionālo kvali'kāciju, bet 
arī nodrošina iespēju pretendēt uz vakantu darba vietu 
bibliotēkā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas. “Mēs 
piedalāmies projektā, kāda Latvijā līdz šim nav bijis. Brasas 
cietums nebūs RCB izsniegšanas punkts, kurā vienkārši tiek 
piegādātas un izsniegtas grāmatas, bet gan vieta, kurā no-
tiks reāls bibliotekārais darbs, un to veiks cilvēki, ko esam 
profesionāli apmācījuši,” saka RCB Bibliotēku dienesta 
vadītāja Daiga Bērziņa.

“Tas ir mīlestības darbs, ko mēs darām,” atzina RCB di-
rektore Doloresa Veilande. “Publiskās bibliotēkas pakal-
pojums ir pakalpojums ikvienam, neatkarīgi no dzimuma, 
nacionālās un arī sociālās piederības. Cilvēki, kas nonākuši 
izolācijā, ar laiku atkal iesaistīsies sabiedrībā un ietekmēs 
tajā notiekošos procesus. Lai tas notiktu konstruktīvi, biblio-
tēkas var radīt iespējami adekvātu priekšstatu par kultūras 
un informācijas vidi, kurā šie cilvēki atgriezīsies, un palīdzēt 
tajā iekļauties”.

-
liskajās bibliotēkās pieejamajiem bezmaksas pakalpo-
jumiem Brasas cietumā ir atradusi dzirdīgas ausis, un 
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cilvēki, kas atgriezušies brīvībā, jau atraduši ceļu uz bib-
liotēku.

RCB ārējās apkalpošanas punkts Brasas stingrā re-
žīma cietumā ir viens no trim RCB ārējās apkalpošanas 
punktiem līdzās “Saulaino dienu bibliotēkai” Bērnu klī-
niskajā universitātes slimnīcā un bibliotēkai Dienas ap-
rūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem. Jau divus gadus cietumā tiek lasītas grā-
matas no RCB Repozitārija Apmaiņas fonda dubletu un 
iedzīvotāju dāvinājumu krājumiem, kā arī RCB pasūtītie 
preses izdevumi latviešu un krievu valodā.

-
tēkas darbību. Tas, kas cietumā līdz šim tika saukts par 
bibliotēku, bija lielākoties 'ziski un morāli nolietotu ga-

rezultāts būs cietuma bibliotēkas maksimāls pietuvinā-
jums publiskās bibliotēkas statusam krājuma, telpu ap-
rīkojuma un tradicionālo pakalpojumu ziņā, ciktāl to ļauj 
šīs bibliotēkas speci'ka.

Apmācību posms projekta realizācijā noslēdzies, taču 
projekta īstenošana turpinās. Arhitektes, RCB Bibliotēku 
dienesta darbinieces Zanes Ramiņas izstrādātais cietu-
ma bibliotēkas iekārtojuma funkcionālais plāns gaida 
savu īstenojumu cietuma bibliotēkas svaigi izremontē-
tajās telpās. Šeit tiks izvietotas par projekta līdzekļiem 
iegādātās mēbeles, plauktos ieguls jaunās grāmatas, un 
bibliotēka varēs uzsākt savu ikdienas darbu. RCB eksperti 
strādā pie rekomendācijām par bibliotēkas izmantošanu 

-
liotekārais pakalpojums visiem ieslodzītajiem, materiālu 
izmantošanas termiņi un kārtība, lasītāja karšu ieviešana) 
piemērojamību izolācijas apstākļiem tie tiks iekļauti Bra-
sas cietuma administrācijai saistošajā normatīvajā aktā.

sagatavošana bibliotēku darbībai Latvijas ieslodzījuma 
vietās. “Ja sadarboties spēj RCB un Brasas cietums, to var 
jebkura bibliotēka ar jebkuru cietumu. Nepieciešama vien 
labā griba. Tādēļ mēs šo projektu redzam kā paraugu gadu 
desmitiem nerisinātās cietumu bibliotēku problēmas at-
risināšanai visā Latvijā,” uzskata projekta autors, Prison 
Fellowship Latvia pārstāvis Māris Luste.

(Informāciju sagatavojusi RCB Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja Daina Ģeibaka)

Austrijas bibliotēkai Rīgā — 10

29.jūnijā ar Austrijas Republikas vēstniecības Latvijā 
atbalstu Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotē-
kā (LU AB) Rūpniecības ielā 10 tika nosvinēta Austrijas 
bibliotēkas Rīgā desmitā gadskārta. Austrijas bibliotē-
ka Rīgā (Österreich-Bibliothek Riga) dibināta 2001.gada 
13.septembrī, atrodas LU AB telpās un ir tās struktūrvie-
nība. Bibliotēka piedāvā plaša spektra informāciju par 
Austriju: daiļliteratūru, laikrakstus, žurnālus, zinātniskos 
un uzziņu izdevumus, audiovizuālos dokumentus. 2011.
gada jūnijā Austrijas bibliotēkas Rīgā brīvpieejas krāju-
mā bija 4850 informācijas vienību, tās visas rodamas LU 
AB elektroniskajā katalogā. Tematiskais aptvērums pār-
svarā skar kultūru, politiku un vēsturi, taču pārstāvētas 
arī citas humanitārās un sociālās zinātnes, piemēram, '-
lozo'ja, socioloģija, ģeogrā'ja un tūrisms. Bibliotēka ak-
tīvi sadarbojas ar skolām un augstskolām, tiek izstrādāti 
dažādi projekti un rīkoti pasākumi. Bibliotēkas mērķis ir 
popularizēt Austriju Latvijā un aktivizēt šo valstu kultū-
ras sadarbību.

Jubilejas pasākums tika atzīmēts ar austriešu mūzikas 
koncertu, ko klātesošajiem spēlēja Latvijas Universitātes 

-
-

lējušies vairākus individuālus skaņdarbus no Volfganga 
Amadeja Mocarta, Jozefa Haidna, Franča Šūberta un citu 
pazīstamu Austrijas klasiskās mūzikas korifeju repertu-
āra. Klātesošos uzrunāja Austrijas Republikas vēstniece 

Uzrunu teic Austrijas 
Republikas vēstniece Latvijā 
Hermīne Popellere (no 
kreisās), tulko — Austrijas 
bibliotēkas Rīgā vadītāja Ņina 
Kočetkova

LU AB direktore 
Venta Kocere 
(vidū) un Austrijas 
bibliotēkas Rīgā 
vadītāja Ņina 
Kočetkova (no 
labās) pasniedz 
dāvanu Austrijas 
Republikas 
vēstniecei 
Latvijā Hermīnei 
Popellerei
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Latvijā Hermīne Popellere, LU rektors Mārcis Auziņš, 
LU AB direktore Venta Kocere, LU asociētā profesore 
Tatjana Kuharenoka, Daugavpils Universitātes asociē-
tais profesors Kaspars Kļaviņš un Austrijas bibliotēkas 
Rīgā vadītāja Ņina Kočetkova.

Lai popularizētu Austriju (iesākumā gan tikai Aus-
trijas vācu valodu un literatūru), 1980.gadu beigās pēc 
Austrijas Federālās Eiropas un starptautisko lietu mi-
nistrijas iniciatīvas vairākās toreiz vēl komunistiskajās 
Austrumu bloka valstīs tika ierīkotas Austrijas bibliotē-

28 valstīs darbojas 60 Austrijas bibliotēkas, kas vietējiem 
iedzīvotājiem piedāvā plaša pro'la un veida informāci-
ju par Austriju, tās kultūru, zinātni utt. Jaunākā Austrijas 
bibliotēka atvērta 2010.gadā Biškekā, Kirgizstānā. Talli-
nā šāda Austrijas bibliotēka atklāta 1991.gadā, Viļņā — 
1994.gadā.

Austrijas bibliotēku 
tīklu ar Austrijas vēstnie-
cību un kultūras biedrību 
un fondu starpniecību 
'nansiāli atbalsta Aus-
trijas Federālā Eiropas 
un starptautisko lietu 
ministrija. Vairumā gadī-
jumu tās izveidotas un 
strādā ciešā sadarbībā 
ar vietējām bibliotēkām 
un/vai universitātēm — 
bibliotēkas nodibina un 
'nansiāli atbalsta Austri-
jas Federālā valdība, bet 
organizatorisko darbu un 
infrastruktūru nodrošina 
lokālie partneri attiecī-
gajās valstīs. Arī krājums 

tiek pirkts par Austrijas valdības piešķīrumu, taču telpu 
un personāla izmaksas sedz valsts, kurā šī bibliotēka 
atrodas. Blakus krājuma nodrošinājumam un pieejamī-
bai, bibliotēkas piedāvā arī daudzveidīgus kultūras un 
izglītības pasākumus: Austrijas rakstnieku un zinātnie-
ku priekšlasījumus un radošās darbnīcas, grāmatu pre-
zentācijas, 'lmu un teātra vakarus, izstādes, koncertus, 
konferences, tālākizglītības seminārus un daudz ko 

citu. Austrijas bibliotēkā Rīgā šādi pasākumi bija, pie-
mēram, austriešu rakstnieces Zuzannas Kubelkas (Su-
sanna Kubelka) un Jutas Treiberes (Jutta Treiber) autor-
lasījumi, teātra uzvedums “Telefona sarunas ar Ernstu 

Stefans Brukmeiers (Stephan Bruckmeier)), austriešu 
Harald Pröckl) koncerts. 

Austrijas bibliotēku apmeklētāji pārsvarā ir skolēni, 
skolotāji, studenti, pasniedzēji, zinātnieki, kas apgūst 
vācu valodu un literatūru, kā arī cilvēki, kam ir padzi-
ļināta interese tieši par Austrijas zemi un kultūru. Īpa-
ši nozīmīgas šīs bibliotēkas ir tajās valstīs, kur nav ne 
Austrijas vēstniecības, ne kādas citas o'ciālas Austrijas 
iestādes.

Vairāk par šīm Austrijas bibliotēkām un to dar-
bību var uzzināt interneta portālā www.oesterreich- 
bibliotheken.at, kas piedāvā gan atskatu uz bibliotēku 

izveidošanu un mērķiem, 
gan detalizētu informāci-

LU AB Austrijas un Šveices 
literatūras nodaļas darbu 
lasāms Māras Jēkabsones 
rakstā “Austrijas un Šveices 
informācijas vēstniecība 
Latvijas Akadēmiskajā bib-

7.–9.lpp.; pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/ 
Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/bp-44-Jekabsone_
Austrijas.pdf), nodaļas kontaktinformāciju un darba-
laiku sk. LU AB tīmekļa vietnes www.acadlib.lv tīmekļa 
lappusē http://www.acadlib.lv/index.php?&103.

(Pēc portāla www.oesterreich-bibliotheken.at un 
Ņinas Kočetkovas materiāliem sagatavojusi Māra 

Jēkabsone; Andra Melbārža foto)

Eurydice pētījums: Eiropas valstīs 
vairāk jāveicina lasītprasme

11.jūlijā Eiropas Savienības izglītības, kultūras, 
daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula 
Vasiliu preses konferencē prezentēja jauno Eurydice 
pētījumu “Lasītprasmes mācīšana Eiropā — konteksts, 
rīcībpolitika un prakse”.

Apskatot 31 valsts pieredzi, secināts, ka piektā daļa 
piecpadsmitgadnieku un daudzi pieaugušie Eiropā 
ir neprasmīgi lasītāji. Neskatoties uz to, ka vairumā 

Labākos 
austriešu 
klasiskās 
mūzikas 
skaņdarbus 
spēlē LU 
Pūtēju 
orķestra 
dalībnieki
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valstu rakstpratības pilnveides politika ir progresēju-
si, bieži uzmanība netiek veltīta lielāka riska grupām, 
piemēram, zēniem, bērniem no ģimenēm, kas dzīvo 
nelabvēlīgos apstākļos, un imigrantu bērniem. Turklāt 
tikai astoņas valstis (Dānija, Somija, Islande, Īrija, Mal-
ta, Norvēģija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste) savās 
skolās pedagogiem un skolēniem nodrošina lasīšanas 
speciālistu palīdzību.

-
tījušas ievērojamas pūles, lai pilnveidotu lasītprasmes 
mācīšanas vadlīnijas un veicinātu labākās pedagoģis-
kās prakses piemēru izplatību. Skolas arvien vairāk lasī-
šanas mācīšanai sāk izmantot daudzveidīgus materiā-
lus, piemēram, žurnālus, komiksus un tīmekļa vietnes. 
Lasītprasmi apgūst arī citu mācību priekšmetu stundu 
laikā. Taču neviena no atsevišķām rīcībpolitikas pie-
ejām negarantē panākumus visos gadījumos. Lai uzla-
botu lasītā teksta izpratni, pētnieki īpaši iesaka kom-
binēt vairākas stratēģijas, piemēram, mācīšanās un 
diskusijas ar vienaudžiem, kas var sekmēt lasītā teks ta 
izpratni. Tomēr kopumā valstīs ir izveidotas labas izglī-
tības satura vadlīnijas, un uzmanība vairāk būtu jāpie-
vērš šo vadlīniju īstenotājiem — skolotājiem.

Lasīšanas grūtības var efektīvi risināt, ja problēmas 
identi'cē un novērš pēc iespējas agrāk, ja mācību ma-
teriāli ir atbilstoši pielāgoti speci'skām vajadzībām 
un ja skolotājiem ir nodrošināta attiecīga profesionālā 
pilnveide. Īpašu efektu iespējams panākt ar intensīvu 
un mērķtiecīgu skolotāja darbu ar atsevišķiem skolē-
niem vai mazām skolēnu grupām.

“Tāpat kā vairumā Eiropas valstu, Latvijā vispārējā ob-
ligātajā izglītībā nav īpašu “lasīšanas” skolotāju vai spe-
ciālistu, jo šis uzdevums ietilpst dzimtās valodas skolotā-
ju un sākumskolas pedagogu pienākumos. Pedagoģisko 
studiju laikā topošie skolotāji tiek gatavoti diagnosticēt 
nepietiekamu lasītprasmi un plānot skolēna turpmāko 
virzību sasniegumu uzlabošanai. Tomēr pamatskolas 
audzēkņu vidū var vērot nepietiekami daudzveidīgas 
lasīšanas prasmes. Tas varētu būt saistīts ar pārmaiņu 
posmu izglītības saturā, kurā varētu vēlēties daudzvei-
dīgāku, mūsdienīgāku pieeju lasīšanas mācīšanai un 
veicināšanai, kā arī citu priekšmetu skolotāju lielāku ie-
saisti šajā uzdevumā,” atklāj Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) Eurydice programmas vadītāja Aija 
Lejas-Sausa.

-
zācijas (Organization for Economic Co-operation and 
Development, OECD) 2009.gadā veiktās Starptautiskās 
skolēnu novērtēšanas programmas (The Programme 
for International Student Assessment, PISA) aptaujas re-
zultātiem Latvijā ir 17,6% skolēnu piecpadsmit gadu 
vecumā, kuriem ir zemi sasniegumi lasīšanā. Igaunijā 
šādu skolēnu ir 13,3%, bet Lietuvā — 24,4%. Salīdzi-
nājumā ar 2000.gada PISA datiem Latvijai veiksmīgāk 
nekā citām valstīm — par 12,5% — ir izdevies samazi-
nāt nepietiekami labi lasošo skolēnu skaitu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra vadītāja Silvija Tretjakova, kas līdzdarbojusies 
Eurydice pētījumā, stāsta: “Salīdzinošie lasītprasmes 

pētījumi atklāj, ka Latvijā motivācija lasīt bērnu vidū ir 
viszemākā. Lasītprieku var veicināt, iesaistot bērnus in-
teraktīvās lasīšanas veicināšanas programmās, lasīša-
nas kampaņās, kas apvieno skolu un publisko bibliotēku 
resursus, gūst sabiedrības atbalstu, piedāvā iespējas ko-
municēt elektroniskā vidē un tiek mērķtiecīgi <nansētas. 
Apzinoties lasīšanas nozīmīgumu izglītības un konkurēt-
spējas kontekstā, būtu jāizstrādā lasīšanas veicināšanas 
valsts stratēģija, jāapvieno visu nozaru resursi program-
mu izveidei bērnu un jauniešu lasītprasmes un lasīšanas 
veicināšanā, kā arī publisko un skolu bibliotēku krājuma 
papildināšanā un tālākizglītības iespēju nodrošināšanā 
lasīšanas mentoriem.”

Ar pētījuma pilnu tekstu un tā galveno faktu lapu 
var iepazīties VIAA tīmekļa vietnes www.viaa.gov.lv 
sadaļā Eurydice -
ropā — konteksts, rīcībpolitika un prakse” (Teaching 
Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices) vei-
dojis Eurydice tīkls, ko Latvijā pārstāv VIAA. Eurydice 
apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Ei-
ropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas 
aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām 
iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjau-
tājumiem.

(Informāciju sagatavojusi VIAA sabiedrisko attiecību 
speciāliste Linda Lietaviete)

LBB Vidzemes nodaļas 14.saiets-
konference “Bibliotēka virzībā uz 
attīstību un kvalitāti”

Kā katru gadu, arī šogad vasaras vidū, 13.–14.jūli-
jā, Vidzemes bibliotekāri pulcējās tradicionālajā Latvi-
jas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 14. 
saietā-konferencē “Bibliotēka virzībā uz attīstību un 
kvalitāti”, kas šoreiz notika Vecgulbenes muižā. Šogad 
konferenci apmeklēja 130 bibliotēkas no 19 nova-
diem.

-
mes plānošanas reģiona aktivitātes kultūras jomā, LBB 
darbība, bibliotēku darbs Gulbenes novadā, kultūras 
atšķirības dažādu Eiropas Savienības valstu etiķetē 
un komunikācijā, Mortensonu centra pilotprojekts 
bibliotēku līderiem un inovatoriem Latvijā. Saistoši 
bija pakavēties atmiņās par vasaras sākumā notikušo 
1.Starptautisko riteņbraukšanas nekonferenci Cycling 
for libraries.

Saieta dalībnieki baudīja arī kultūras programmu, 
apskatīja Vecgulbenes muižas kompleksu un Balto 
pili, apmeklēja Gulbenes vēstures un mākslas muzeju, 
kā arī Gulbenes bibliotēku. Negaidīts un pārsteidzošs 
bija improvizēts laupītāju uzbrukums mazbānītim, pēc 
kura visi tika laipni aicināti mazbānītī vizināties. Atpū-
tai bija atvēlētas tikai krēslas stundas, taču smieklu vi-
tamīnu devas, kas gūta, noskatoties Gulbenes tautas 
teātra priekšnesumu, pietiks visai garajai ziemai.

bija “Sirsnībā un interešu kopībā”. Kaut arī Vecgulbenē 
daudz tika runāts par bibliotēku attīstību un kvalitatī-
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viem pakalpojumiem, sirsnības un kopības sajūta vijās 
cauri visam. Uz tikšanos nākamajā vasarā Ogres pusē!

 
https://picasaweb.google.com/11051842816715897  
3005/VidzemesBibliotekaruSaiets?authkey=Gv1sRgCPy
By8PixLCuZA#.

(Informāciju sagatavojusi Limbažu Galvenās biblio-
tēkas Klientu apkalpošanas centra vadītāja, LBB Vidze-

mes nodaļas Valdes locekle Broņislava Sauka)

Latvijas grāmatizdevējiem augsti 
sasniegumi Eiropas Komisijas 
konkursā par finansējumu darbu 
tulkošanai

Eiropas Komisija (EK) piešķīrusi 222 777 eiro pie-
cām Latvijas izdevniecībām un apgādiem 28 literāro 
tulkojumu veikšanai Kultūras ministrijas (KM) kompe-
tencē esošās Eiropas Savienības programmas “Kultūra” 
(2007−2013) aktivitātes “Literārie tulkojumi” ietvaros. 
Tādējādi Latvijas izdevēji ierindojas piektajā vietā pēc 
atbalstīto projektu skaita un ceturtajā vietā pēc pie-
saistītā 'nansējuma apjoma.

Konkursā piedalījās 31 dalībvalsts. Desmit gadu lai-
kā, kopš Latvija piedalās aktivitātes “Literārie tulkoju-
mi” projektu konkursos, šī ir pirmā reize, kad sasniegti 
tik augsti rādītāji.

Atbalstīto projektu ietvaros paredzēts tulkot lat-
viski tādu populāru Eiropas autoru kā Džeimsa Džoisa 
(Īrija), Sandro Veronēzi (Itālija), So'jas Oksanenas (So-

-
ja), Džozefa O’Konora (Īrija) un citu rakstnieku darbus. 
Ar EK atbalstītajiem projektiem un tajos pieteiktajiem 
literārajiem darbiem var iepazīties KM tīmekļa vietnē: 
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2082.

Tulkojumus publicēs turpmāko divu gadu laikā, 
un tiem jābūt pieejamiem lasītājiem par lētāku cenu 
— to paredz EK nosacījumi ES programmas “Kultūra” 

rezultātiem — EK Izglītības, audiovizuālās jomas un 
kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē: http://eacea.
ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_
strand_122_2011_en.php.

(Informāciju sagatavojis kultūras ministres preses 
sekretārs Andris Saulītis)

Zorģu bibliotēka atvērta 
jaunās telpās

18.jūlijā durvis vēra Iecavas no-
vada Zorģu jaunā bibliotēka — tās 
pašas ēkas, kurā bibliotēka atradās 
līdz šim, pirmajā stāvā, izremontē-
tās un piecreiz plašākās telpās, ar 
modernām mēbelēm, jauniem da-

atvēlēta arī zālei, kur notiks semināri un radošās darb-

nīcas. Šim nolūkam bibliotēkā izbūvēta arī virtuvīte. 
Nama fasāde siltināta, ap ēku ieklāts bruģis. Bibliotēkā 
atjaunota elektroapgādes un ūdensapgādes sistēma, 
ierīkota gāzes apkure. Bibliotēkas renovācija izmaksā-
jusi ap Ls 100 000, ko segusi pašvaldība, bet ar Eiropas 
fondu atbalstu iegādāts aprīkojums un mēbeles. Ar Nī-
derlandes fonda KNHM atbalstu zaļajā zonā pie biblio-
tēkas tiks uzstādīta lapene.

Nelielā ciemata iedzīvotāji priecājas par savu mazo 
gaismaspili, un visi ir vienisprātis, ka tas panākts, tikai 
pateicoties bibliotekāres Ainas Ezergailes nemiera 
velniņam. A.Ezergaile atminas, ka strādājusi bērnudār-
za virtuvē, kad negaidot piedāvāts darbs bibliotēkā un 
atbilde bijusi jāsniedz tās pašas dienas vakarā: “Man 
bija bail, bet nolēmu riskēt. Un tā 31 gadu nemainīgi 
esmu šeit — Zorģu bibliotēkā.” Vēl šodien viņa nesaprot, 
kāpēc novadnieki un bijusī bibliotēkas vadītāja Zoja 
Dāboliņa tieši viņu noskatīja šim amatam, taču tagad 
par Ainu saka — īstais cilvēks īstajā vietā. No kulināres 
nācies pārtapt par bibliotekāri, mērojot ceļu uz Rīgas 
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu.

“Man ir laimējies sastapt lieliskus cilvēkus. Viņi mani 
iedvesmojuši, mācījuši, atbalstījuši,” saka A.Ezergaile. 
Toties sastaptie Zorģu iedzīvotāji ir pārliecināti, ka tieši 
Ainai izdevies viņus atraisīt un iesaistīt kopīgās labās 
lietās, piemēram, talkās un ekskursijās. “Muļķības, ja 
teic, ka latvieši ir atturīgi, vajag tikai prast uzrunāt,” viņa 
saka. Bibliotēkā sastaptās sievietes (starp citu, Ainas 
vecumā) apgalvo, ka viņa ir kā mamma, kas prot visus 

Zorģu ciema iedzīvotāju aizraušanos kļuvušas radošās 
darbnīcas, kas arī ir Ainas ideja. Grūtos laikos tas esot 

-
nas domām, atsaucas cilvēki, kas dzīvē grib ko mainīt, 

atrast sevi. Sēžot mājās, tas ne 
vienmēr izdodas, bet, darbojo-
ties visiem kopā, atklājas jauni 
talanti, tiek aizgūtas idejas, kas 
dzīvi dara krāsaināku. Apkārtējie 
Ainu atzinuši par Iecavas novada 
2009.gada cilvēku un sirsnīgi su-
minājuši.

Jaunās bibliotēkas atvērša-
nas svētki notika 19.augustā. 

Tajos tika tencināti Iecavas novada domes deputāti un 
amatpersonas par budžeta un fondu 'nansējumu, dar-

Floriste Vineta 
Lamberte (no 
labās) bibliotēkas 
vadītājai Ainai 
Ezergailei dāvina 
bērnu darināto 
gleznu
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bu uzraudzību. Īpašs paldies tika teikts Bauskas būv'r-
mas “Kvēle” strādniekiem par lieliski padarītu darbu.

Apsveikuma runas teica Iecavas novada domes 

Aldonija Gaveika, Bauskas Centrālās bibliotēkas direk-
tore Baiba Tormane. Sanākušie zorģinieki, kolēģes no 
citām Iecavas bibliotēkām, sabraukušie draugi un no-
vadnieki vēlēja radošu darbošanos jaunajā bibliotēkā.

rālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: http://www.bauskas-
biblioteka.lv/fotogalerija-103/items/svetki-zorgos.html, 
bibliotēkas foto — laikraksta “Bauskas Dzīve” tīmekļa 
vietnē: http://www.bauskasdzive.lv/portals/foto_video/
raksts.html?xml_id=21337. Jaunās Zorģu bibliotēkas 
video var apskatīt video koplietošanas vietnē YouTube 
“Reģioni.lv” kanālā regionilv: http://www.youtube.com/
watch?v=Y7zKf0vR3aM.

(Brinkmane, Ilze. Zorģos viss griežas ap idejām ba-
gāto Ainu. Diena, Nr.32, 2010, 8.febr., 9.lpp.; Ērgle, Antra. 

Jaunās telpās jauni plāni. Bauskas Dzīve, Nr.81, 2011, 
18.jūl., 4.lpp.)

Plāno optimizēt informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūru Kultūras 
ministrijā un tās padotības iestādēs

Lai nākotnē izveidotu vienotu informācijas tehno-
loģiju pārvaldības, datu un kompetenču centru kultū-
ras nozares atbalstam Latvijā, Kultūras ministrija (KM) 
uzsākusi darbu pie IT infrastruktūras optimizācijas 
un pārvaldīšanas modeļa izstrādes KM un tās padotī-
bas iestādēs. Vienota datu centra principa ieviešanas 
pamatuzdevums ir samazināt kopējos budžeta izde-
vumus IT sistēmu uzturēšanai nozares ietvaros, kā arī 
iespēju robežās uzlabot IT uzturēšanas līmeni, nepa-
lielinot izdevumus sistēmām, kuru neefektīva darbība 
rada papildu izdevumus citās darbības sfērās (piemē-
ram, grāmatvedības sistēmu apvienošana).

Kultūras nozarē, salīdzinot ar citām valsts pārvaldes 
nozarēm, ir salīdzinoši daudz relatīvi nelielu iestāžu. 

Datoru skaits daudzās no šīm iestādēm ir mazs, un lie-
lākajā daļā no tām netiek izmantotas serveru sistēmas. 
Viens no optimizācijas pamatmērķiem ir padarīt pieeja-
mas virtualizācijas, kas ir svarīga serveru infrastruktū-
ras konsolidācijas un resursu optimizācijas tehnoloģija, 
priekšrocības arī nelielām iestādēm, tādējādi atbrīvojot 
tās no nepieciešamības uzturēt savās telpās novecoju-
šus serverus vai pirkt IT resursus kā ārpakalpojumu.

Izklāsts par KM un tās padotības iestāžu IT infra-
struktūras esošo stāvokli, optimizācijas iespējām un 
turpmākajiem plānotajiem risinājumiem apkopots KM 
sagatavotajā informatīvajā ziņojumā 
tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas un pārvaldī-
šanas modeli Kultūras ministrijā un padotības iestādēs” 
(http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2095), kas 
19.jūlijā izskatīts valdības sēdē.

Veicot konsultācijas ar projektā iesaistīto iestāžu IT 
speciālistiem, KM secinājusi, ka piemērotākās telpas 
centralizētā datu centra izveidei varētu būt jaunce-
ļamajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkā, jo tās 
projektā ir paredzētas īpaši aprīkotas telpas IT sistēmu 
izvietošanai.

(Informāciju sagatavojusi KM sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dace Vizule)

Ungārijas un Latvijas kultūrvēsturiskie 
sakari Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā

No 20.jūlija līdz septembra vidum Latvijas Universitā-
tes Akadēmiskajā bibliotēkā (LU AB) Rūpniecības ielā 10 
bija aplūkojama izstāde “Ungārija — Latvija: kultūrvēs-
turiskie sakari”, kas veltīta Ungārijas un Latvijas diplomā-
tisko attiecību deviņdesmitajai gadadienai. Tieši pirms 
90 gadiem — 1921.gada 20.jūlijā — Ungārija atzina Lat-
vijas Republikas neatkarību, ar ko o'ciāli tika uzsāktas 
abu valstu diplomātiskās attiecības. Tas gan nenozīmē, 
ka iepriekš nav notikusi pilnīgi nekāda saziņa un sadarbī-
ba — Latvijas attiecības ar Ungāriju ir daudz senākas un 
ciešākas, nekā pirmajā mirklī šķiet, un LU AB sagatavotā 

Uzrunu teic Ungārijas 
vēstnieks Latvijā Gābors 
Dobokai (vidū) ar tulci, 
LU AB direktore Venta 
Kocere (otrā no labās) 
un Latvijas Universitātes 
zinātņu prorektors Indriķis 
Muižnieks

Izstādes atklāšanas 
pasākuma apmeklētāji
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izstāde tam ir lielisks pierādījums. Jāuzsver, ka 2011.
gads Latvijas un Ungārijas attiecībās ir dubultjubilejas 
gads — 2.septembrī aprit 20 gadi kopš 1991.gadā Lat-
vija un Ungārija atjaunoja diplomātiskās attiecības pēc 

Izstādes vizītkarte — daudzveidīgais eksponātu 
klāsts: koncertu, izrāžu, izstāžu a'šas un programmas, 
fotogrā'jas, līgumi, protokoli un citi o'ciālie dokumen-
ti, žurnālu raksti, grāmatas, kartes, vēstules, rokraksti, 
seniespiedumi... Svarīgi, ka izstādes veidošanā izman-
toti gandrīz tikai LU AB krājumos esošie materiāli, kas 
atklāj gan Latvijas un Ungārijas attiecību nianses, gan 

unikāla Rīgas teātra programmu un a'šu kolekcija no 
1782. līdz 1918.gadam, tai skaitā koncerta'šas, kas lie-
cina, ka 1842.gada martā četrus koncertus Rīgā snie-
dzis pasaulslavenais ungāru komponists Ferencs Lists 
(Ferenc Liszt). Izstādē bija skatāmas šo a'šu kopijas. 
Bibliotēkas krājumos atrodas arī viņa autogrāfs.

-
teratūras tulkojumiem un lugu uzvedumiem. Latvijas 
Nacionālā teātra repertuārā vien bijuši vairāk nekā 
40 ungāru lugu uzvedumi — īpaši populāras bijušas 
Ferenca Molnāra (Ferenc Molnár), Endres Illēša (Endre 
Illés), Ištvāna Erkēņa (István Örkény) un Lāslo Ģurko 
(László Gyurkó) lugas. Jāpiemin, ka Latvijas teātros 
uzvestas arī bijušā Ungārijas prezidenta Ārpāda Gen-
ca (Árpád Göncz) sarakstītās lugas. Ražīgākā ungāru 
literatūras tulkotāja latviešu valodā ir Elga Sakse, kas 
1997.gada 7.martā no toreizējā Ungārijas prezidenta 
Ārpāda Genca saņēma Ungārijas Republikas preziden-
ta zelta piemiņas medaļu par ievērojamu ieguldījumu 
ungāru literatūras tulkošanā. Viņas tulkojumu lokā ro-
dami tādu slavenu ungāru rakstnieku darbi, kā Nobela 
prēmijas laureāts Imre Kertēss (Imre Kertész), pasaulē 
visizdotākā un lasītākā ungāru rakstniece Magda Sabo 
(Magda Szabó), ungāru klasiķi — Kālmāns Miksāts 
(Kálmán Mikszáth), Šāndors Mārai (Sándor Márai), Mors 
Jokai (Mór Jókai) un citi. Ungāru literatūras tulkoju-

miem veltīta literatūrzinātnieces 
Birutas Gudriķes monogrā'ja 
“Ungāru literatūra latviešu valo-
dā” (Rīga : Zinātne, 1999), kas arī 
bija aplūkojama izstādē. Diemžēl 
latviešu rakstnieku darbu tulko-
jumi ungāru valodā pārstāvēti 
daudz niecīgākā skaitā — Regī-
na Ezera, Aleksandrs Čaks, Rainis, 
Vilis Lācis un daži citi. Valodnie-
cības aspektā svarīga 1998.gadā 
izdevniecībā “Zinātne” iznākusī 
“Ungāru īpašvārdu pareizrakstī-
ba un pareizruna latviešu valo-
dā”, tāpat izstādē bija apskatā-
mas vārdnīcas un citi valodniecī-
bas materiāli.

Skats uz izstādes ekspozīciju

Par Ungārijas un 
Latvijas kultūr-
vēsturiskajiem 
sakariem liecina 
arī izrāžu un 
koncertu afišas

Izstādē bija aplūkojami vairāki o'ciālie dokumenti 
— Latvijas un Ungārijas valdību līgumi, protokoli, tajā 
skaitā 1921.gada 20.jūlija toreizējā Ungārijas Karalistes 
ārlietu ministra grāfa Mikloša Bān' (Miklós Bán�y) vēs-
tule pirmajam Latvijas Republikas ārlietu ministram 
Zigfrīdam Annai Meierovicam par to, ka Ungārijas val-
dība atzīst neatkarīgo Latvijas valsti. Gana daudz eks-
ponātu vēsta par Ungārijas vēsturi un ģeogrā'ju — se-
niespiedumi, zinātnisko pētījumu monogrā'jas, kartes, 
ceļveži, ceļojumu apraksti, fotoalbumi. Visā pasaulē pa-
zīstami Ungārijas vīni un ēdieni — izstādes ekspozīcija 
piedāvāja ielūkoties arī šajā garšas kārpiņas kutinošajā 
ungāru kultūras jomā. Tāpat izstādes apmeklētājus sa-
gaidīja ne viens vien pārsteigums — izrādās, ka ir pat 
tāda Latvijā dzīvojošo ungāru biedrība “Balaton” un ka 
angļu rakstnieka Somerseta Moema (William Somerset 
Maugham) romānu “Teātris” ekranizējis ne tikai Jānis 
Streičs, bet arī viens no slavenākajiem un starptautis-
ki atzītākajiem ungāru režisoriem Ištvāns Sabo (István 
Szabó). Mildas Grīnfeldes cienītāju uzmanību noteikti 
piesaistīja LU AB glabātās vēstules, kuras ievērojamajai 
latviešu tulkotājai rakstījusi ungāru rakstniece un tul-
kotāja Šāra Kariga (Sára Karig). Tās ir vairāk nekā 130 
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vēstules un atklātnes, kas rakstītas laikā no 1961. līdz 
1985.gadam angļu un krievu valodā. Abas literātes ie-
pazinušās pagājušā gadsimta 50.gados, izciešot sodu 
stingrā režīma nometnēs Sibīrijā. Atsevišķa vitrīna tika 
veltīta fotogrāfa Jāņa Gleizda tieši Ungārijā saņemta-
jām godalgām.

Neskatoties uz to, ka ekspozīcijas galvenais akcents 
likts uz sadarbību kultūrā, mākslā, literatūrā, arī citu 
nozaru un darbības sfēru pārstāvji varēja atrast tajā 
ko noderīgu un interesantu. Kā izstādes atklāšanas uz-
runās uzsvēra Ungārijas vēstnieks Latvijā Gābors Do-
bokai (Gábor Dobokay), Latvijas Universitātes zinātņu 
prorektors Indriķis Muižnieks un LU AB direktore 
Venta Kocere, izstāde atklāja gan Latvijas un Ungā-
rijas attiecību daudzpusību, gan pavēra iespējas pēt-
niecības potenciālam visplašākajā zinātņu nozaru un 
darbības jomu spektrā. Izstādes veidotāja, LU AB direk-
tores palīdze Inta Šmitiņa atzina, ka materiālu tema-
tiskās un 'ziskās daudzveidības piedāvājumā ieguldīts 
liels darbs, taču tikpat liels ir gandarījums, ka visas šīs 
bagātības rodamas tieši LU AB krājumā. Jāatgādina, ka 
LU AB šī nav pirmā starpvalstu sakariem veltītā izstāde. 
Savulaik līdzīgas izstādes tapušas arī par Latvijas un 
Ukrainas, Gruzijas, Moldovas, Grieķijas, Austrijas, Itāli-
jas, Rumānijas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas kultūrvēs-
turiskajiem sakariem, nu šo valstu sarakstam pievieno-
jusies arī Ungārija.

(Pēc Intas Šmitiņas sniegtās informācijas sagatavo-
jusi Māra Jēkabsone; Andra Melbārža un  

M.Jēkabsones foto)

Novadpētniecības nometne “No 
kājgriežiem līdz digitalizācijai” Kolkā

21.–22.jūlijā Kolkā, Dundagas novadā, notika Lat-
vijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļas 
2.vasaras novadpētniecības nometne “No kājgriežiem 
līdz digitalizācijai”. Novadpētniecības nometnē pieda-
lījās 50 bibliotēku speciālisti no Saldus, Liepājas, Talsu 
un Ventspils reģioniem.

Nometnes pirmā diena aizritēja neformālās aktivi-
tātēs — dalībnieki iepazinās ar Kolkas kultūrvēsturisko 

baznīcu, Luterāņu baznīcu, Vaides ragu muzeju) un 
-

gāja teatralizētos uzvedumos, kur katra novada biblio-
tekāri rādīja savu mājasdarbu: teatralizētu uzvedumu 
par Dundagas baronu un velniem saldenieku izpildīju-
mā, apdziedāšanos liepājnieku gaumē, ventspilnieku 
sagatavotos uzdevumus par digitalizāciju un ievēroja-
mām vietām Kurzemē u.c.

Otrā diena tika veltīta novadpētniecības darbam 
bibliotēkās un dažādiem tā aspektiem. Nometnes da-
lībnieki iepazina bibliotēku darbu, resursu daudzveidī-
bu un to izmantošanu lasītāju apkalpošanā un novad-
pētniecībā referātos “Baltijas dzelzs un tērauda Fēnikss 
— Liepājas Metalurgs” (Liepājas Centrālā zinātniskā 
bibliotēka), “Ar ko lepojas Grobiņas novads” (Grobiņas 
bibliotēka), “Friča Forstmaņa fotoarhīvs — 20” (Vents-

pils Galvenā bibliotēka), “Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas karšu krājums — informācijas avots novada vēstu-
res izpētē” un “Savu vietu meklējot” (Latvijas Nacionālā 
bibliotēka), “Kultūrmantojums videovariantā” (Lutriņu 
pagasta bibliotēka), “3i — ieraugi, iekadrē, ievieto” 
(Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs), “Aizgāja kur-
zemnieks pasaulē tālu” (Talsu Galvenā bibliotēka).

Nometni organizēja Kolkas pagasta bibliotēka sa-
darbībā ar Talsu Galveno bibliotēku un LBB Kurzemes 

-
venās bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļā “Bibliotekā-
riem”: http://talsubiblioteka.lv/no-kajgrieziem-lidz-digi-
talizacijai-fotogra<jas un Ventspils bibliotēkas tīmekļa 
vietnē: http://www.biblioteka.ventspils.lv/parventas_
biblioteka/galerija/269/21_un_22_julija_kolka_notika_
lbb_kurzemes_nodalas_2_vasaras_novadpetniecibas_
nometne_quotno_kajgrieziem_lidz_digitalizacijaiquot.

Kultūras ministrija piešķirs 50 000 
latu jaunam kultūras periodikas 
izdevumam

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu par 
atbalstu nedēļas kultūras izdevuma un ar to saistīta in-
terneta resursa attīstībai, paredzot šim mērķim 'nan-
sējumu 50 000 latu apmērā.

“Sabiedrībai ir nepieciešams informatīvs, apcerošs un 
analītisks kultūras izdevums, kas atspoguļotu notiekošo 
sabiedrībā, mākslās un kultūrā kopumā. Kas aktualizē-
tu vēsturi, skatītu Latvijas izcilo mākslas ainu Eiropas un 
pasaules kontekstā, uzturētu sarunu par vērtībām. Tam 
jābūt profesionālam un redakcionāli neatkarīgam. Tas 
var būt gan no jauna veidots, gan ar kādu esošu mediju 
saistīts,” skaidro kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

KM speciālisti ir veikuši pašreizējās situācijas izpēti 
kultūras periodikas jomā, secinot, ka informācija par 
kultūras norisēm un atsevišķu kultūras jomu analīze ir 
pieejama dažāda pro'la un veida interneta resursos un 
periodiskajos izdevumos, taču trūkst vienotas, atraktī-
vas, pamanāmas un reizē padziļinātas un analītiskas 
platformas visām mākslas jomām vienuviet un kultūrai 
plašākā nozīmē.

Nepieciešamība pēc kultūras portāla un ar to sais-
tīta nedēļas izdevuma iepriekš apspriesta Nacionālajā 
kultūras padomē, kur saņemts konceptuāls atbalsts šīs 

pēc iespējas plašam kultūras jomas pārstāvju un kultū-
ras patērētāju lokam pieejams nedēļas kultūras izde-
vums, kas nonāktu gan interneta lietotāju, gan drukā-
tās preses cienītāju redzeslokā.

(Informāciju sagatavojusi KM sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dace Vizule)

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
iegādājusies grāmatu skenēšanas 
robotu

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Digitālās biblio-

 ,
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tēkas izveide” ietvaros ir iegādājusies jaunākās paau-
dzes grāmatu skenēšanas robotu, kas ļauj 200 lappušu 
grāmatu ieskenēt aptuveni 6 minūšu laikā.

Treventus ScanRobot 2.0 MDS ir augstas kvalitātes 
grāmatu digitalizācijas iekārta, kas ļauj ieskenēt lielu 
apjomu grāmatu ļoti īsā laikā un izcilā kvalitātē. Stun-
dā iespējams ieskenēt līdz pat 2500 lapu, 8 stundu lai-
kā — 40 grāmatas, kas katra ir 200 lapaspušu 
bieza. Šāda veida skenēšana ir daudz saudzī-
gāka pret grāmatām, jo grāmata nav pilnībā 
jāatver. Robots automātiski pāršķir grāmatu 
lapas un ieskenēto materiālu saglabā elek-
troniskā dokumenta vai attēla formātā. Ske-
neris ar vakuuma palīdzību piespiež uzreiz 
divas grāmatas lapaspuses pie skenēšanas 
virsmas un abas ieskenē. Skenēšanas ātru-
mu var uzstādīt atkarībā no grāmatas papīra 

-
matas ieskenēšanas šo materiālu iespējams 
apstādāt teksta atpazīšanas programmā, 
kas ļauj viegli un ātri atrast tekstā vajadzīgo, 
vienkārši ierakstot atslēgas vārdus.

Video, kas sniedz plašāku ieskatu ro-
bota darbā, apskatāms video koplietoša-
nas vietnē YouTube LNB kanālā LNBlv: http://www. 
youtube.com/watch?v=xF91ttEK7Lw.

(Informāciju sagatavojusi LNB sabiedrisko attiecību 
speciāliste Signe Valtiņa; Ligitas Ieviņas foto)

Atklāj Līvānu novada Centrālās 
bibliotēkas jauno ēku

No 26.jūlija durvis publikai vērusi rekonstruētā Lī-
vānu novada Centrālās bibliotēkas ēka, kas atdzimusi 
jaunā veidolā.

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas rekonstrukci-
jas darbi, kas aizsākās pirms vairāk nekā gada Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas “In-
frastruktūra un pakalpojumi” projekta “Līvānu novada 
pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” 
ietvaros, ir veiksmīgi pabeigti. Lai gan bibliotēka ir tikai 
rekonstruēta, līvānieši uzskata, ka tā ir tikpat kā no jau-
na uzcelta, jo no vecās bibliotēkas ēkas palikuši tikai 
pamati un ārsienas. Rekonstrukcijas rezultātā bibliotē-
ka ir ieguvusi ne tikai modernas bibliotēkas funkcijām 
atbilstošas telpas, kuru kopējā platība ir 1344 m2, bet 

labiekārtota arī ēkas teritorija, un nu pie bibliotēkas lī-
vāniešus priecē košumkrūmiem bagāts skvērs.

(Informāciju sagatavojusi Līvānu novada Centrālās 
bibliotēkas direktores vietniece Elga Sēnala)

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 

LNB Digitālās attīstības departamenta Digitālās 
bibliotēkas nodaļas galvenā bibliotekāre Marika 
Karlsone demonstrē grāmatu skenēšanas robotu 
“Treventus ScanRobot 2.0 MDS”

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas 
atkāšanas fotomirkļi
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Paziņoti Jāņa Baltvilka balvas 
2011.gada laureāti

24.jūlijā, dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944–2003) 
dzimšanas dienā, Starptautiskās Baltijas jūras reģiona 
Jāņa Baltvilka balvas žūrija sarīkojumā Jaunajā Rīgas 
teātrī paziņoja 2011.gada laureātu vārdus.

J.Baltvilka balvu bērnu literatūrā šogad saņēma 
Māra Cielēna par trim nesen iznākušajiem darbiem: li-

-
ki” (Lietusdārzs, 2011), “Deguns debesīs” (Lietusdārzs, 
2011) un dzejoļu grāmatu “Žirafes šalle” (Lietusdārzs, 
2010).

Kā teikts Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras pa-
domes žūrijas vērtējumā, rakstnieces radītajā pasaku 
pasaulē spraigi un pārsteidzoši mūsdienīgi dzīvo gan 
reāli, gan fantastiski personāži, kas vedina lasītāju at-

-
rēlija un kokspoki” galvenā varone princese Aurēlija 

-

— cilvēku nomocītiem kokiem, kas spokojoties cenšas 
pavēstīt par sevi un ilgojas būt īsti.

M.Cielēna, viena no talantīgākajām un aktīvākajām 
rakstniecēm mūsdienu latviešu bērnu literatūrā, jau 
kopš pagājušā gadsimta 90.gadiem raksta aizraujošas 
pasakas, kurās viņai ar valodas un fantāzijas līdzekļiem 
izdodas piešķirt dvēseli lietu pasaulei, atrast parastajā 
neparasto un no ikdienības izveidot svarīgo. J.Baltvilka 
balvu rakstniece iegūst jau otro reizi, 2006.gadā viņa to 
saņēma par grāmatu “Ņau un Murr”.

J.Baltvilka balva bērnu grāmatu mākslā tika pasnieg-
ta Aleksejam Naumovam par ilustrācijām M.Cielēnas 

-
matas ilustrēšanai mākslinieks gleznojis astoņpadsmit 
panorāmiskas ainavas. Katrai no tām piešķirts īpašs, 
spilgts un oriģināls kolorīts. Virtuozi triepieni, kontras-
tainas gaismēnas un neparasti rakursi rada dinamiskas 
kustības iespaidu, īstu pasakas noskaņu, noslēpumai-
nu pasauli, kurā viss ir iespējams. Žūrija uzsvērusi arī 
to, ka, pateicoties veiksmīgai mākslinieka sadarbībai ar 
dizaina autoru Aivaru Sprūdžu un datordarba veicēju 
Raulu Liepiņu, šī bērnu grāmata ir unikāls dizaina ob-
jekts — idejiski un mākslinieciski viendabīgs un pār-
liecinošs.

Žūrijas speciālbalva tika piešķirta dzejniekam Ju-
rim Kronbergam un māksliniecei Anetei Melecei par 
izcili saskanīgo kopdarbu dzejoļu krājumā “Mākoņu 
grāmata” (Liels un mazs, 2010).

2011.gada starptautiskās balvas laureāts ir igauņu 
rakstnieks Andruss Kivirekhs (Andrus Kivirähk) un tul-
kotājs Guntars Godiņš par grāmatu “Lote no Izgudro-
tāju ciema” (Zvaigzne ABC, 2010). A.Kivirekhs ir viens 
no asprātīgākajiem un populārākajiem igauņu rakst-
niekiem, kas saņēmis visas iespējamās Igaunijas literā-
rās prēmijas un balvas. Latviešu publikas atsaucību jau 
guvuši vairāki viņa darbi: grāmata bērniem “Sirli, Sīms 
un noslēpumi” (Liels un mazs, 2009), romāni — pseido-
vēsturiskās fantāzijas “Rijkuris jeb Novembris” (Latvijas 

Avīze, 2009) un “Vīrs, kas zināja čūskuvārdus” (Latvijas 
Avīze, 2011), Valmieras teātrī uzvestā luga “Igauņu 
bēres” un Latvijas Radio iestudētā raidluga “Svētais 
Grāls”. Balvas pasniegšanas sarīkojumā starptautiskos 
laureātus sveica Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijā 
Mati Vārmans, kā arī grāmatas redaktore Lolija Soma. 
Apbalvotā grāmata uzņemta populārajā pilnmetrāžas 
animācijas 'lmā “Lote no Izgudrotāju ciema” (augustā 
notika jaunās animācijas 'lmas “Lote un Mēness ak-
mens noslēpums” pirmizrāde).

Laureāti saņēma diplomus, mākslinieces Ineses 
Brants veidoto balvu un 375 latu radošo stipendiju, 
kā arī iespēju strādāt vienu mēnesi Ventspils Starptau-
tiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā. J.Baltvilka balvas 
piešķiršanu un sarīkojumu atbalstīja Valsts kultūrkapi-
tāla fonds, Rīgas dome, Ventspils Starptautiskā rakst-
nieku un tulkotāju māja, Jaunais Rīgas teātris, Igauni-
jas Republikas vēstniecība Latvijā, Lux Express, Dylan 
Distribution, Latvijas Literatūras centrs.

Lai izvēlētos J.Baltvilka balvas 2011.gada nominan-
tus rakstniecībā un grāmatu mākslā, Latvijas Bērnu un 
jaunatnes literatūras padomes žūrija izvērtēja 28 bēr-
nu grāmatas, kas iznākušas no 2010.gada 31.maija līdz 
2011.gada 31.maijam. 2011.gadā balvai bija nominēti 
4 rakstnieki un 9 grāmatu ilustratori.

“Baltvilka balva nav tikai ikgadēja atzinība,” sarīko-
jumā teica Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras pa-
domes prezidente Ilze Stikāne. “Šie bērnu literatūras 
svētki un tiem pievērstā sabiedrības uzmanība ir mūsu 
darbarīks, mūsu iespēja palīdzēt bērnu literatūrai un tās 
lasītājam. Baltvilka balva ir profesionāls vērtējums, ar 
kuru mēs uzrunājam visus tos, kas izvēlas grāmatas bēr-
niem: ģimenē, bibliotēkā, skolā. Pamaniet vērtīgo, nepa-
laidiet to garām, palīdziet bērnam sastapties ar vislabā-
kajām grāmatām.”

Sarīkojumā ar klusuma brīdi tika pieminēts 
J.Baltvilka balvas 2010.gada laureāts — -
ters Brūveris (1957–2011), kas aizgāja mūžībā 16.jūlijā.

(Informāciju sagatavojusi programmas “Baltā Vilka 
grāmatas” kopvede Zane Jauja)

“Lattelecom” 28 bibliotēkām 
uzdāvina datorus

28.jūlijā Rīgā, viesnīcas “Hotel Bergs” Stikla zālē, SIA 

Latvija!” ietvaros 28 (19 reģionu galvenajām un 9 maz-
pilsētu bibliotēkām) Latvijas publiskajām bibliotēkām 
svinīgi pasniedza dāvinājumu — pilnībā aprīkotus por-
tatīvos datorus. Akcijas laikā — trīs mēnešos — izmanto-
jot elektronisko sakaru operatora uzdāvinātos datorus, 
bibliotekāri 200 cilvēkiem, kuri veselības vai citu iemeslu 
dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku, savā dzīves vietā pa-
līdzēs apgūt datora un interneta lietošanas pamatpras-
mes, iepazīties ar populārākajiem internetā pieejama-
jiem e-pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām, 
apgūt prasmi strādāt ar teksta apstrādes programmu.

Akcija “Bibliotēka dodas pie lietotāja” tiek īstenota 
publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva 
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dēls” (3td) ietvaros. Apmācību programmas bāze ir  šī 
projekta programma (e-kurss) cilvēkiem ar ierobežo-
tām sociālās aktivitātes iespējām, ko izveidojusi “Bal-
tijas Datoru Akadēmija”, kā arī “Lattelecom” projekta 

“Pirms gada izveidojām e-kursu lietotājiem ar ierobežotu 
sociālo aktivitāti un sagatavojām metodiskos norādīju-
mus bibliotekāriem. Šī kursa mērķis ir apmācīt cilvēkus 
dzīvesvietās, taču bibliotēkas to nevarēja īstenot, jo to 
rīcībā nebija portatīvo datoru. Esam gandarīti, ka “Lat-
telecom” atsaucās mūsu aicinājumam un projekta “Pie-
slēdzies, Latvija!” ietvaros dāvina datorus 28 bibliotēkām 

un līdz ar to — pieeju datorprasmēm vismaz 200 iedzīvo-
tājiem akcijas laikā, bet vēl lielākam skaitam ilgtermiņā,” 
saka valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” 
direktora vietniece Sandra Ozoliņa.

-
torprasmju apgūšanu, parādot plašākai sabiedrībai 
ieguvumus no mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas 
ikdienas dzīvē. Uzņēmums projektu īsteno trešo gadu 
un 2011.gadā tas vērsts uz t. s. sudraba paaudzes apmā-
cību datorprasmēs. 2011.gadā projekts tiek organizēts 

kompānijas “GFK Baltic” dati liecina: Latvijā vairāk nekā 
73% pensijas vecuma cilvēku datoru un internetu līdz 

-
dze rāda, ka seniori visā Latvijā ir izslāpuši pēc jaunām 
zināšanām un ar lielāko prieku apgūst datorprasmju 
pamatus. Jau pirmā projekta mēneša laikā tika apmā-
cīti 504 pensionāri. Dažviet pensionāru atsaucība biju-
si tik liela, ka vienā dienā organizētas divas un pat trīs 
mācīties gribētāju grupas. Ievērojams skaits dalībnie-
ku pieteikušies arī Rīgā. Lai vilinājums būtu vēl lielāks, 

projekts rudenī beigsies ar kopēju pārbaudījumu — 
testu, uz kuru tiks aicināti visi kursu dalībnieki. Tā bei-
gās sekmīgie seniori izlozēs 15 portatīvos datorus.

““Lattelecom” kā lielākais telekomunikāciju uzņē-
mums Latvijā ir uzņēmies atbildību pēc iespējas vairāk 
cilvēku iemācīt strādāt ar datoru. Šogad projekta “Pie-
slēdzies, Latvija!” ietvaros īpašu uzmanību veltām senio-
riem, kuriem ir vislielākā barjera pret mūsdienu tehnolo-
ģijām. Taču ir arī tāda cilvēku grupa, kuri nevar atnākt uz 
bezmaksas mācībām vai aizkļūt līdz tuvākajai publiska-
jai bibliotēkai, lai izmantotu bezmaksas datora un inter-
neta piekļuvi. Tādēļ novērtējam, ka bibliotekāri ir gatavi 

doties pie šiem cilvēkiem uz mājām un, dāvinot biblio-
tēkām datorus, arī “Lattelecom” sniedz savu artavu šīs 
ieceres īstenošanā,” par dāvinājumu saka “Lattelecom” 
komercdirektore Kerli Gabriloviča.

-
mekļa vietnē http://www.piesledzieslatvija.lv.

(Jānis Palkavnieks, Preses relīze, LETA, 28.07.2011.; 
Elizabete Rutule, LETA, Nozare.lv, 28.07.2011.; Sadovska, 
Kristīne. Interneta skola izraisa milzu pieprasījumu. Die-

na. Iel. Senioru Diena, Nr.126, 2011, 1.jūn., 12.−13.lpp.; 
foto no “Lattelecom” tīmekļa vietnes www.lattelecom.lv)

Maļinovas bibliotēka atdzimusi no 
pelniem

2010.gada 22.maijā Daugavpils novada Maļinovas 
ciematā zibens spēriena izraisīts ugunsgrēks gandrīz 
pilnībā nopostīja pagasta pārvaldes ēku. Liesmas no-
postīja 432 kvadrātmetrus ēkas. Nelaime bija liela, 
jo ēkā koncentrējās kultūras dzīve — šeit atradās arī 
klubs un bibliotēka. 2011.gada 8.jūnijā ekspluatāci-

Pateicoties “Lattelecom” 
dāvinājumam, Latvijas 
bibliotēkas ir kļuvušas 
vēl modernākas un vēl 
pieejamākas
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jā tika nodota jaunā ēka. Kad grāmatas bija saliktas 
plauktos un datori novietoti uz galdiem, notika svētku 
pasākums par godu atjaunotajai bibliotēkai.

“Ugunsgrēkā mēs pamatīgi cietām, taču kopīgiem 
spēkiem izdevās saglabāt gan grāmatas, gan lasītājus. 
Milzīgu palīdzību sniedza novada dome, pagasta vadība 
un iedzīvotāji, kuri atnesa savas grāmatas,” pastāstīja 

bibliotekāre Irina Zviceviča.
-

jumā ir 2000 grāmatu, lai 
gan pēc ugunsgrēka izde-
vās izglābt tikai tūkstoš sē-
jumu. Literatūra galveno-
kārt cieta nevis ugunsgrē-
kā, bet no ūdens un jumta 
iebrukšanas. Gandrīz gadu 
bibliotēka atradās jauniešu 
centra telpās.

Uz svētkiem bija uzai-
cināti bibliotēkas pastāvī-
gie lasītāji, kā arī dzejnieki 
Tamāra un Ivans Trutjko 

Izskanēja daudz sirsnīgu 
vēlējumu un lielisku dzejo-

ļu. “Grāmatas nav zaudējušas savu nozīmi un joprojām 
ir vajadzīgas cilvēkiem. Pēc ugunsgrēka mēs zaudējām 
daudz grāmatu, bet cilvēki joprojām interesējās par va-
jadzīgo literatūru. Milzīgs paldies tiem, kuri palīdzēja at-
jaunot bibliotēku,” teica I.Zviceviča.

Maļinovas pagasta pārvaldes projektu ar valsts 
budžeta naudu atbalstīja Ministru kabinets un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Celt-
niecība izmaksāja 153 038 latus, no tiem 64 313 lati ir 
valsts 'nansējums, bet lielāko daļu samaksājusi nova-
da dome, ņemot aizņēmumu.

Vairāk sk. video koplietošanas vietnē YouTube 
Daugavpils novada kanālā novadavideo: http://www. 
youtube.com/watch?v=f2BXXSUimdI.

(Dubovikovs, Artjoms. Maļinovas bibliotēka atdzima 
no pelniem. Latgales Laiks, 2011, 9.aug.; Jonāne, Egita 
Terēze. Maļinovas jaunā pagastmāja vērs durvis pirms 

Jāņiem. Latgales Laiks, 2011, 14.jūn.;  
 “NeredzetaLatvija.LV” foto)

Iznākusi jaunā Rīgas Centrālās 
bibliotēkas gadagrāmata

10.augustā Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) tika 
prezentēta “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 
2010”.

Gadagrāmata iznāk jau astoto gadu, un tajā atspo-
guļots galvaspilsētas publiskās bibliotēkas veikums, 
atstājot profesijas vēsturei informāciju par faktiem un 
procesiem RCB un tās 'liālbibliotēku darbībā.

Līdztekus tradicionālajām sadaļām, kurās sniegts 
atskats uz gada nozīmīgāko profesionālo pieredzi 
pašmāju un pasaules kontekstā, gadagrāmata šogad 
piedāvā lasītājiem jaunu sadaļu “Atmiņu grāmatas lap-

puses”. Tā tapusi RCB 105.gada jubilejas priekšvakarā, 
un tajā apkopotās atmiņas ataino to, kā bibliotēkā ticis 
strādāts, kas ticis domāts un justs aizvadītā gadsimta 
pēdējos gadu desmitos.

publicētas intervijas ar cilvēkiem, kuru dzīvē 2010.gads 
bijis īpaši nozīmīgs, piemēram, ar Doloresu Veilandi, 
kurai šis ir pirmais gads RCB direktores amatā.

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.
(Informāciju sagatavojusi RCB Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja Daina Ģeibaka)

Gūtenberga galaktika
Datu vizualizācija un to izmantošana 
bibliotēku darbā

“Mūsdienu lielākā problēma nav informācijas pie-
ejamība, bet gan informācijas pārpilnība. Informācijas 
pakalpojuma patieso vērtību nosaka klientam nepie-
ciešamās informācijas atrašana, atlase un piegāde”, uz-
sver ekonomisti Karls Šapiro un Hals R. Varians grāma-
tā “Information Rules: a Strategic Guide to the Network 

-

tajā esot ap 255 miljoni tīmekļa vietņu, no kurām vai-
rāk nekā puse (152 miljoni) ir blogi. Kā šajā milzīgajā 
informācijas masīvā operatīvi atrast meklējamo infor-
māciju? Šis jautājums nodarbina katru interneta lieto-
tāju, bet it īpaši profesionālos informācijas speciālistus, 
kuriem ik dienas saviem klientiem jāpalīdz orientēties 
samezglotajā globālajā tīmeklī.

Sociālo tīklu analītiķis, uzņēmuma “Orgnet.com” 
(http://orgnet.com) dibinātājs Valdis Krebs jau dau-
dzus gadus palīdz kā biznesa, tā bezpeļņas organi-
zācijām un valsts iestādēm iekļauties milzīgajā eko-
nomikas ekosistēmā, kur panākumus nosaka ne vien 
indivīda profesionālā kompetence, bet arī viņa prasme 
veidot un uzturēt efektīvus komunikācijas tīklus.

11.augustā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusij-
kluba “Gūtenberga galaktika” sanāksmē V.Krebs snie-
dza priekšlasījumu “Datu vizualizācija un to izmanto-
šana bibliotēku darbā”, kurā iepazīstināja ar sociālo tīk-
lu analīzes metodēm, īpašu uzmanību pievēršot datu 
vizualizācijai.

(Informāciju sagatavojusi LNB Bibliotēku attīstības 
institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa)

“Stāstu bibliotēku” vasaras skola

19.–21.augustā
blakus Rundāles pilij bija pulcējušies UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas (LNK) iniciatīvas “Stāstu biblio-
tēkas” tīkla dalībnieki, eksperti un atbalstītāji — 17 
Latvijas bibliotēku darbinieces, tradicionālās kultūras 
biedrības “Aprika” vadītāja Māra Mellēna, Latvijas Uni-
versitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
(LU LFMI) Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks 

Postošais 2010.gada 
ugunsgrēks Maļinovā
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 pedagogs, vairāku mācību grāma-
tu autors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Andris To-
mašūns. Tikšanās iemesls bija pirmā “Stāstu bibliotēku” 
vasaras skola, kas vienlaikus aizsāka pasākumu ciklu, ar 
kuru tiek atzīmēta 20.gadadiena kopš Latvijas pievie-
nošanās UNESCO -
sākumi notiks visu rudeni, tiks izvērtēts gan padarītais, 
gan arī ieskicētas aktivitātes nākotnē — tālākai izglītī-
bas, zinātnes, kultūras, informācijas un komunikācijas 
attīstībai Latvijā.

Vasaras skola jeb apmācības trīs dienu garumā tīkla 
“Stāstu bibliotēkas” pastāvēšanas vēsturē notika pirmo 
reizi — ārpus ierastās vides, darba pienākumiem un 
grāmatu plauktiem. Tās bija dienas, kurās veidojām cie-
šākas savstarpējās attiecības, atskatījāmies uz paveikto 
un ieskatījāmies nākotnē plānotajā, pilnveidojām savas 

stāstnieku prasmes, apguvām aktiermeistarības pama-
tus, izmēģinājām leļļu darināšanu un iepazinām skaisto 

Rundāles novada domē. Jau pašā sākumā dalībniekiem 
-

liotēkas vadītāja Aelita Ramane mūs sagaidīja skaistā 
Zemgales novada tautastērpā. Domes zāle bija krāšņi 
iekārtota un izrotāta, gar zāles malām izvietota UNESCO 

-
ras kopa “Svitene” skandēja gan nopietnas, gan jestras 

novada sasniegumiem un UNESCO darbības jomām 
M.Mellēna atklāja pirmo vasaras skolas diskusiju. Va-
kara noslēgumā devāmies uz Mežotnes pilskalnu, kur 
A.Tomašūns sniedza ieskatu Zemgales vēstures līkločos. 

“Stāstu bibliotēku” vasaras skolā notika ne tikai 
lekcijas un praktiskās nodarbības, bet arī ekskursijas 
un stāstu stāstīšana

Gaujienas pagasta bibliotēkas vadītāja 
Signe Sēkliņa (no kreisās) un Rīgas Centrālās 
bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkas 
vadītāja Ingrīda Rasa pie Viļa Plūdoņa Zaķīšu 
pirtiņas

Pilsrundāles 
bibliotēkas 
vadītāja Aelita 
Ramane
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-
mies interesantos, komiskos stāstos iz dzīves.

nopietnas uzrunas, aktīva diskusija un plaša ekskursija, 
gulētiešana nevienam ne prātā nenāca. Mūsu vidū roda-
mi tādi talanti, kas spēj iedvesmot un no kuriem gribas 
mācīties. “Stāstu bibliotēku” dalībniece, Dubultu bērnu 
bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa ir lielisks piemērs, 
kā ar vienkāršiem, pašdarinātiem līdzekļiem stāstu var 
pārvēst nelielā uzvedumā, tādēļ jau pēc pirmā piedā-
vājuma ikviens nevilcinoties, ar lielu interesi ķērās pie 
leļļu veidošanas — Ingunas meistarklasi neviens negri-
bēja laist garām. Tīkla eksperte M.Mellēna novērojusi, ka 
“stāstnieces leļļu darināšanai pievērsās ar tādu rūpību, ka 
brīžiem pat telpā bija vērojams viņu vidū neierasts klusums 
— visa uzmanība tika veltīta rokdarbiem”.

Kopā pavadītais laiks paskrēja neticami ātri — te 
plānojām jauna stāstnieku pasākuma koncepciju, kuru 
ikviens vēlējās papildināt ar savām idejām, te aktier-
meistares Daces Umbraško vadībā mācījāmies izjust 
stāstus un trenēt atmiņu, te pie sākumskolas skolotā-
jas Ivetas Irbes apguvām iemaņas, kā darboties ar bēr-
niem. Kas to būtu domājis, ka iemācīt bērnam zīmēt 
papagaili var būt tik vienkārši! Arī paši ar bērna prieku 
un interesi ķērāmies klāt pie ikviena uzdevuma.

-
jenieki” apmeklējums, kur ciemojāmies arī Zaķīšu pir-
tiņā. Tur gan nenodevāmies pirts priekiem, bet plecu 
pie pleca dalījāmies pieredzē, atmiņās un viedokļos. 

dzejoli “Zaķīšu pirtiņa” pasniegt visdažādākajos veidos. 
Tāda jautrība sen nebija redzēta — te “Zaķīšu pirtiņa” 
bija sadzīviska drāma, te anekdote, te kriminālromāns 
un galu galā visu iespējamo svešvalodu apvienojums.

Tika paveikts daudz darba un galvenais no tiem — 
kalti nākotnes plāni. Vasaras skolā esam izstrādājuši 
jauna stāstnieku festivāla koncepciju, ko plānots īs-

bibliotēkas” un pievienot tam jaunas bibliotēkas, kas 
izrādīs šādu vēlmi. 2011.gada nogalē ar UNESCO LNK 
atbalstu uzsāksim dalību projektā, kas nodrošinās 
tīkla attīstību caur starptautisku sadarbību — pro-
jekts tiks attīstīts GRUNDTVIG mācību partnerības 

Latvijā iecerēts izmēģināt “Dzīvās bibliotēkas” ideju, 
kas paredz pasākumu laikā grāmatu vietā lasīt cilvē-
ku dzīvesstāstus. Trīs dienu laikā esam kļuvuši vēl tu-
vāki, drošāki un apņēmības pilni sasniegt iecerēto.

Tā, mijoties spraigam darbam ar jautrām dziesmām, 
-

les bibliotēku, kur A.Ramane mums bija sagatavojusi 
brīnišķīgas dāvanas — no papīra izgrieztas sirdis ar 
rozi vidū. Tas lika justies īpaši un novērsa no domas, ka 
ir pienākusi vasaras skolas pēdējā diena un drīz katrs 
dosimies uz savu pusi, lai atkal atgrieztos pie ikdienas 
pienākumiem.

Vairāk informācijas par UNESCO LNK iniciatīvu 
“Stāstu bibliotēkas” un vasaras skolu iespējams atrast 
tīmekļa vietnē www.stastubibliotekas.com.

(Informāciju sagatavojusi UNESCO LNK projektu 
 koordinatore Madara Kāne; Evijas Maļkevičas foto)

Pabeigta Latvijas filmu klasikas 
restaurācijas otrā kārta

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” 
(v/a KIS) saņēmusi pēdējās 'lmas no dāņu kompānijas 
Nordisk Film, kuras laboratorijā tās tika restaurētas. Līdz 
ar to pabeigti apjomīgākie restaurācijas darbi Latvijas 
'lmu nozares vēsturē.

“Ir svarīgi, ka latviešu kultūras mantojums kļūst pie-
ejamāks mūsdienu cilvēkiem modernajā 21.gadsimtā. 
Tas nozīmē, ka mūsu kultūras vērtības, kas tapušas agrāk, 
turpina būt par daļu no mūsu vēsturiskās apziņas. Filmu 
restaurācija, kas pabeigta, pateicoties Eiropas fondu <-
nansējuma piesaistei, un iespēja bez maksas noskatīties 
šīs <lmas Latvijas bibliotēkās ir ļoti būtisks ieguldījums 
mūsu kultūras atmiņas saglabāšanā,” uzsver kultūras 
ministre Sarmīte Ēlerte.

Laikā no 2008.gada, kad tika uzsākta 'lmu restau-
rācijas pirmā kārta, ko ar īpašu valsts mērķ'nansējumu 
realizēja Nacionālais Kino centrs (NKC), kopā ar otrajā 
kārtā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzekļiem digitalizētajām 'lmām atjaunotas 12 spēl-
'lmas un 9 animācijas 'lmas no latviešu kino zelta fon-
da. Filmu restaurācija notika v/a KIS administrētā ERAF 
projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās in-
formācijas pārvaldības sistēma” ietvaros.

Lai nodrošinātu atjaunotā 'lmu mantojuma pieeja-
mību iespējami plašam interesentu lokam, tās ievieto-
tas portālā www.<lmas.lv un 874 Latvijas publiskajās 
bibliotēkās ir skatāmas bez maksas.

NKC aicina izmantot iespēju demonstrēt restaurē-
tās Latvijas kinematogrāfa zelta fonda 'lmas gan paš-
valdībām, gan citiem publisku pasākumu rīkotājiem, 
vēršoties ar pieprasījumu Nacionālajā Kino centrā.

(Informāciju sagatavojusi NKC informācijas un 
 izplatīšanas projektu vadītāja Kristīne Zvirbule)

Kuldīgas Galvenā bibliotēka sāk darbu 
bijušajā sinagogā

22.augustā Kuldīgas novada Galvenā bibliotēka 
(KGB) sākusi darbu jaunajās telpās — bijušajā sinago-
gā 1905.gada ielā 6, Kuldīgā.

Kuldīgas novada dome īstenojusi Latvijā unikālu 
projektu, bijušo Kuldīgas sinagogas ēku kompleksu 
pārbūvējot par mūsdienīgu, plašai sabiedrībai pie-
ejamu kultūras un informācijas  vietu. Sinagogas ēku 
komplekss ir Kuldīgas pašvaldības īpašums, kas atro-
das Kuldīgas centrālajā daļā, vecpilsētā. Īstenojot pro-
jektu, ir saglabāta kultūrvēsturiska celtne un tai rasts 
jauns funkcionālais pielietojums. Tādējādi līdz šim ak-
tīvi neizmantotā Kuldīgas vecpilsētas daļa kalpos par 
vienu no Kuldīgas novada kultūras dzīves centriem. 
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Kuldīgas Lielās sinagogas komplekss sastāv no trim 
ēkām: sinagogas, kas celta 1875.gadā cara Aleksandra II 
valdīšanas laikā, tai blakus esošā lūgšanu nama un eb-
reju kapličas.

Sinagogas pārbūve par bibliotēku sākta 2010.gada 
rudenī. Būvdarbus veic SIA “Linde N”. Galvenā ēka, kur 
mājvietu radusi bibliotēka, ekspluatācijā tika nodota 
29.jūlijā, bet būvniecības darbi vēl turpinās blakus ēkā, 
kur atradīsies izstāžu zāle. O'ciāla jauno telpu atklāšana 
notiks rudenī, kad ekspluatācijā būs nodots viss atjau-
notais sinagogas ēku komplekss.

Sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu pa-
domi bijušajā sinagogā altāra vietā tiek veidota piemi-
ņas vieta ebrejiem.

Sinagogas ēku kompleksa pārbūves kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir Ls 1 538 062, no tām Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) 'nansējums (Eiropas Savie-
nības struktūrfondu aktivitāte “Nacionālās un reģionālās 
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdz-
svarotai attīstībai”) ir Ls 1 307 352, valsts budžeta dotā-
cija — 115 354 lati un Kuldīgas novada domes līdz'nan-
sējums — 115 354 lati.

Kopš 1920.gada KGB atrašanās vieta mainījusies se-
šas reizes. Jaunās bibliotēkas telpas iedzīvotajiem ir ēr-

-
celšanos uz jaunajām telpām lasītāju skaits varētu ievē-
rojami palielināties.

Ēkā, kur līdz šim atradās bibliotēka, paredzēts izvie-
tot Kuldīgas novada muzeja krājumu.

Neliels ieskats sinagogas vēsturē un pārtapšanā par 
bibliotēku skatāms video koplietošanas vietnes “You-
Tube” KGB kanālā KuldigaGB: http://www.youtube.com/
watch?v=E-hfY-E3A_E un http://www.youtube.com/watch
?v=xlptqDDa9zU&feature=player_embedded#!.

(Preses relīze, LETA, 22.08.2011.; http://www.kuldiga.
lv/?art_id=2551)

Publiskots pētījums par brīvprātīgo 
darbu Latvijā

Biedrība “Brīvprātīgais.lv” informē, ka no 2010.gada 
-

valdību politika un prakse brīvprātīgā darba jomā” un 
šobrīd ir pieejams ziņojums par pētījuma rezultātiem.

Veiktais pētījums ir viens no pirmajiem mēģināju-
miem kvalitatīvi izpētīt, kāda ir situācija brīvprātīgā dar-

lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, kuru darbs saistīts 
ar sabiedrības līdzdalības veicināšu vai brīvprātīgā darba 
jomu, kā arī nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, 
kuriem ir pieredze brīvprātīgā darba organizēšanā, un 
pašiem brīvprātīgajiem.

iekļaujot četras lielākās pilsētas: Rīgu, Liepāju, Jelgavu 
un Daugavpili, un vienu novadu katrā Latvijas reģionā: 
Jelgavas, Saldus, Līvānu un Gulbenes novadu.

-
tīgā darba jomā Latvijas reģionos, iesaistīto pušu pār-

stāvju izpratne par to, kā arī identi'cēti problēmjautāju-
mi un plānoti risinājumi.

apliecina lielo brīvprātīgā darba nozīmīgumu dažādu 
uzdevumu veikšanā, tomēr brīvprātīgā darba potenciāls 
pašvaldību un organizāciju ietvaros netiek pietiekami iz-
mantots. Viens no brīvprātīgā darba potenciāla zuduma 
iemesliem ir organizētas un pēctecīgas brīvprātīgā dar-
ba sistēmas trūkums. “Esošajā situācijā valsts/pašvaldību 
institūcijas cer uz nevalstiskajām organizācijām, uzskatot, 
ka brīvprātīgais darbs kā aktīvas līdzdalības forma ir tām 
piekrītošs un piedienīgs, savukārt nevalstiskās organizāci-
jas gaida izpratni un pretimnākšanu no valsts un pašval-
dību institūciju puses, kam būtu jāveicina brīvprātīgajam 
darbam labvēlīgas vides rašanās. Šeit svarīgi, ka visi iesais-
tītie apzinās savu lomu, savstarpēji koordinēti sadarbojas, 
veicina cits cita darbu šajā jomā, nevis apgrūtina,” norāda 
biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Mauliņa.

-
šana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas 
un ieviešanas procesā” ietvaros; 93% no projekta 'nan-
sēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpnie-
cību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadar-
bībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

lv” tīmekļa vietnē www.brivpratigais.lv sadaļā “Bibliotē-
ka”: http://www.brivpratigais.lv/index.php?option=com_ 
content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=14
4&limitstart=10.

(Informāciju sagatavojusi biedrības “Brīvprātīgais.lv” 
komunikāciju speciāliste Zane Onkele)

Apzina 18.gadsimta nošu rokrakstus

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē augusta otrajā 
pusē notika senās nošu kolekcijas inventarizācija un 
kataloģizācija. Šo darbu mērķis ir aktualizēt Eiropas 
mūzikā līdz šim bibliogrā'ski neapzinātu, vērtīgu 18. 
un 19.gadsimta mūzikas rokrakstu un seniespieddarbu 
krājumu, kas gadsimtiem glabājies Liepājas Sv. Trīsvienī-

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) un Leipcigas 
Universitātes Muzikoloģijas institūtu, projektu 'nansē 
Baltijas un Vācijas augstskolu birojs (www.Hohschule-
contor.lv) par Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta 
līdzekļiem.

“Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā pie ērģelēm atrodas 
divi koka skapji, kuros glabājas gan senie rokraksti, gan 
drukātās notis. Līdz šim te ar unikāliem atradumiem savu 
repertuāru papildinājis Māris Kupčs un citi mūsu senās 
mūzikas atskaņotāji. Mūsu nolūks ir iegūt skaidru priekš-
statu, kas šajā unikālajā kolekcijā ir, un izveidot katalo-
gu, iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā 
RISM,” stāsta JVLMA profesore,  mūzikas vēsturniece 
Lolita Fūrmane.

Liepājas Sv. Trīsvienības baznīca ir iesvētīta 1758.
gadā, tai ir jau vairāk nekā 250 gadu. Daudzi tās kantori, 
komponisti bija no Saksijas, daži pat no Johana Sebasti-
ana Baha laika vides. Ņemot vērā krājuma stāvokli (nošu 
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līdzšinējās uzglabāšanas apstākļus) un to, ka daudzi baz-
nīcas kantori, komponisti bija no Saksijas, projektā iesais-
tīti attiecīgo nozaru eksperti — 11 speciālisti no Latvijas 
un Vācijas. Liepājā kopā ar saviem studentiem ieradies 
Leipcigas Baha arhīva (Bach-Archiv Leipzig) zinātnieks 
Uve Volfs, grupā strādā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Mūzikas nodaļas speciāliste Daina Gauja un ķīmiķe Ru-
dīte Kalniņa, kura nodarbojas ar veco papīru apstrādi.

Speciālistu vērtējumā Latvijā nav otras tik vērienīgas 
vēsturisko mūzikas materiālu kolekcijas. “Tajā ir vairāk 
nekā 130 rokrakstu vien un arī daudz vērtīgu nošu pirm- 
iespiedumu. Taču unikālo krājumu ēd laikazobs. Tas ir 
baznīcas īpašums, un ir jārūpējas, lai tas neietu bojā. Vaja-
dzētu gan atbildību, gan aizsardzību. Mēs atveram durvis 
diskusijai,” uzsvēra L.Fūrmane.

(Lūsiņa, Inese. Apzina 18.gs. nošu rokrakstus. Diena, 
Nr.196, 2011, 24.aug., 19.lpp.)

Atver bibliotēku Ruģeļos

30.augustā, mācību gada priekšvakarā, Daugavpi-
lī, Ruģeļu mikrorajonā, durvis vērusi Latgales Centrālās 
bibliotēkas (LCB) 'liāle — jaunā Gaismas bibliotēka.

Bibliotēka izvietota Ruģeļu pirmskolas izglītības 
iestādes ēkā, Gaismas ielā 9. Bibliotēkai ir nodroši-
nāta atsevišķa ieeja, tās telpās izveidota informācijas 
zona gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jaunā biblio-
tēka pildīs kultūras, informācijas un saskarsmes centra 
funkcijas Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem.

“Nosaukumu izvēlējāmies, par pamatu ņemot ielas 
nosaukumu — Gaismas iela, nevis analogi topošajai 
Gaismaspilij Rīgā,” uz jautājumu par nosaukumu atbil-
dēja LCB direktore Jeļena Šapkova.

“Tā, protams, nav Gaismaspils, bet tikai gaiša saliņa 
Daugavpils mikrorajonā. Taču, vērtējot no mikrorajona 
mēroga viedokļa, arī tas ir liels sasniegums,” uzsvēra 
jaunās bibliotēkas izveides ideju aktīvi atbalstījušais 
Daugavpils domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks 
Vitālijs Azarevičs. Atklājot bibliotēku, viņš pauda 
pārliecību, ka jāattīstās ir ne tikai pilsētas centram, bet 
arī mikrorajoniem. “Ruģeļi jau sen bija pelnījuši savu 
bibliotēku. Redzot, ar kādu aizrautību un patriotismu 
strādā bibliotēkas kolektīvs, kā tas ģenerē jaunas idejas, 
es vienkārši nevarēju neatbalstīt viņu centienus,” teica 
V.Azarevičs.

Savukārt J.Šapkova uzsvēra, ka Gaismas bibliotēkas 
tapšana lielā mērā bijusi iespējama, pateicoties tieši 

-
kas atvēršanai un tās darbības nodrošināšanai šajā 
gadā piešķīrusi nedaudz vairāk par 57 000 latu. Nepil-
ni 15 000 latu no šīs summas izlietoti bibliotēkas telpu 
remontam un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

Bibliotēkas platība ir 124 kvadrātmetri, grāmatu 
krājums — 6–7 tūkstoši eksemplāru.

Jaunās Gaismas bibliotēkas materiālo un tehnisko 
pamatu nodrošina Latgales Centrālā bibliotēka Dau-
gavpils domes piešķirtā 'nansējuma ietvaros.

Bibliotēkas grāmatu krājums pamatā komplektēts 
no likvidētās Ezeru bibliotēkas krājuma daļas, kurš 

šobrīd ir papildināts ar jauniem un aktuāliem eksem-
plāriem.

(Ivars Soikāns, LETA, 30.08.2011.; Dubovikovs, Artjoms. 
Bibliotēku Ruģeļos atvērs Zinību dienā. Latgales Laiks, 

2011, 9.aug.)

Labais! Baigi čoini! Kā dabūt jauniešus 
uz bibliotēku?

31.augustā Gētes institūta Rīgā bibliotēka sadarbī-
bā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centru organizēja praktisku semināru bibliotekāriem par 
jauniešiem piemērotu telpu 
iekārtošanas un pakalpojumu 
izveides iespējām “Labais! Bai-
gi čoini! Kā dabūt jauniešus uz 
bibliotēku?”. Semināru vadīja 
Zolingenes pilsētas bibliotē-
kas vadītāja Klaudija Elsne-
re-Overberga
Dezelārs, Sibille. Fantāzija, 

spars un aizraujošas idejas. Tulk. Kristīne Kļaustiņa. Bēr-
nu un jauniešu bibliotēkas [tiešsaiste]. Rīga : Gētes insti-

http://www.goethe.de/ins/lv/prj/bib/jug/lv8096921.htm 
(šeit pieejami arī semināra izdales materiāli).

Semināra fotogalerija skatāma Gētes institū-
ta Rīgā pro'lā foto koplietošanas vietnē “Flickr”: 
http://www.flickr.com/photos/goethe-institut_riga/
sets/72157627529122597.

(Gētes institūta Rīgā foto)

Sastādījusi Marlēna Krasovska

Lūdzam informēt par svarīgiem notikumiem 
Jūsu bibliotēkā!
Tālr.: 67969132

E-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv

Zolingenes pilsētas 
bibliotēkas direktore 
Klaudija Elsnere-Overberga

Bez lekcijām un grupu darba semināra laikā notika 
arī fiziska izkustēšanās mūzikas pavadījumā
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