
gadagrĀmata

2 O 1 5

r ī g a s
C e n t r Ā l Ā s 
bibliOtēkas



02(05)
Ri 484

Redkolēģija 

Ādolfs Knolls (Čehijas Nacionālās bibliotēkas  zinātniskais sekretārs)
Krista Talvi (igaunijas Nacionālās bibliotēkas galvenā speciāliste tālākizglītības jautājumos)
Dzidra Šmita ( RCB direktore)
Doloresa Veilande ( RCB direktora vietniece)
Andra Vīta ( RCB direktora vietniece)
Daiga Bērziņa (RCB Bibliotēku dienesta vadītāja)
Inta Sallinene ( RCB bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā)

Sastādītāja Inta Sallinene
Redaktore Agra Turlaja
korektore Zinta Geršmane
Māksliniece Daiga Brinkmane
Vāka foto:  Daina Ģeibaka

iSBN 987-9934-8218-8-2
iSSN 1691-1377

© Rīgas Centrālā bibliotēka



satUra rĀdītĀJs

Dzidra Šmita. 
ievadvārdi  6

Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku adreses  8

Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku 2015. gada skaitliskie rādītāji 11

PasaUles Un latViJas  aPritē

Doloresa Veilande. 
iFla ģenerālkonference keiptaunā: «dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, 
attīstība un transformācija» 16

Dzidra Šmita. 
Pāri robežām. Mrtlib konference, 2015 21

Daiga Bērziņa, Santa Rukmane. 
Starptautiska projekta pieredze senioru aktivitāšu organizēšanā  25

Inta Sallinene. 
Gaismas pils ar Gaismas skursteņiem – Cēsu Centrālā bibliotēka  30

Inta Sallinene, Zinta Geršmane. 
Mācību diena kuldīgas un Pelču bibliotēkā  35

Fo
to

: d
ai

na
 ģ

ei
ba

ka



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

4

PaŠU mĀJĀs

Ingūna Stranga. 
Bilingvāli pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 42

Ingūna Stranga. 
labās prakses piemēri bilingvālu pasākumu organizēšanai bibliotēkās 
pirmsskolas vecuma bērniem 49

Ingrīda Rasa, Margita Zemīte. 
Trešā bišumuižnieku tikšanās Bišumuižā  58

Gunta Ozola. 
Mācies un atpūties Rīgas Centrālajā  bibliotēkā. Mākslas un mūzikas
krājuma nodaļa (no 2012. gada līdz šodienai)   60

Renāte Krūma. 
Rainim un aspazijai – 150  66

Renāte Krūma. 
Uzmanības lokā – autors  68

Sallija Krauze, Dzidra Gudļevska. 
darbs ar jaunākajiem lasītājiem RCB filiālbibliotēkā «Zemgale» 75

sarUnas Un stĀsti

Intas Sallinenes intervijas 
Starp rozēm un gudrām grāmatām. Saruna ar Salliju Krauzi  82
kad dienas aizskrien nemanot. Saruna ar Inesi Aļošinu  88
dzīves apļi. Saruna ar Ingridu Loginovu  93
es laikam esmu vienkārši laimīga. Saruna ar Anitu Tarvidu  101

Irisas Arājas un Gidas Zepkānes intervija
Man ļoti patīk mana dzīve, arī vēl  šodien. 
Sarunu ar bijušo RCB direktora  vietnieci Janīnu  Barkovsku  106

senOs Un ne tik senOs laikOs: 
bibliOtekĀrU Un lasītĀJU stĀsti

Natālija Klauža. 
Septiņdesmi gadu kalpojot garam, grāmatām un pasaulei: 
RCB Torņakalna filiālbibliotēka  112

Dzintra Ķēniņa. 
lasītājs un jaunās grāmatas  115



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

5

Sandra Kokina. 
Raibumiņi no juglas bibliotēkas dzīves  117

Lauma Muskare.
 «Rēznas» bibliotekāru stāsti  121

Ilze Porherāne. 
Par grāmatu piesavinātājiem un bojātājiem Rīgas 6. bibliotēkā 
pagājušā gadsimta 30. gados  123

Ieva Strelēvica. 
Vecā, labā Ziemeļblāzmas bibliotēka: vērojumi 65 gadu garumā  125

Ilga Ķīkule
ko man nozīmē vārds «bibliotēka» 128

Olle Ilga
ieliekot dvēseli  131

nO lasītĀJU PiePrasīJUmiem Un bibliOtekĀrU PĀrskatiem 132

HrOnika Un PUblikĀCiJas

RCB svarīgāko notikumu hronika 2015. gadā. Sastādījusi aiga Balode  136

Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku. Sastādījusi Zinta Geršmane  148

sUmmary 
Tulkojis kārlis Streips 154

 

Fo
to

: d
ai

na
 ģ

ei
ba

ka



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

6

«Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2015» atspoguļo gada aktualitātes  
bibliotēkā, sniedz ieskatu mūsu dalībā profesionālajos pasākumos latvijā un 
ārzemēs. 109. darbības gads RCB ir bijis īpašs ar to, ka tas aizritējis latvijas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienas zīmē, bijis Raiņa un 
aspazijas 150. jubilejas gads,  kā arī jaunu izaicinājumu un sasniegumu laiks. 

RCB direktore dzidra Šmita apmeklēja iNTaMel Metropoļu sekcijas kon-
ferenci Cīrihē. RCB direktora vietniece doloresa Veilande piedalījās iFla 
81. ģenerālkonferencē «dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un trans-
formācija» keiptaunā un gadagrāmatā dalās pārdomās par šo starptautisko 
bibliotēku forumu, kura atslēgvārdi bija: sadarbība ar citām iestādēm, digitālo 
pakalpojumu un krājumu attīstība, lasītāju piesaiste, bibliotēkas kā sabiedris-
kās tikšanās vietas, izklaides, atpūtas un sociālā aizsardzības centra funkciju 
attīstība. Patīkami konstatēt, ka piešķirtā budžeta ietvaros RCB darbojas at-
bilstoši eiropas un pasaules bibliotēku standartam. iFla ģenerālkonferencēs 
RCB piedalās kopš 1999. gada, un visus šos 16 gadus esam varējuši būt pasau-
les bibliotēku dzīves apritē, tikai pateicoties Rīgas domes (Rd) finansiālajam 
atbalstam. RCB dalība «NordPlus» mobilitātes programmas projektā «Senio-
ru mācības – atklājot ceļus savstarpējai partnerībai» ne tikai deva iespēju ap-
kopot informāciju par pašu paveikto darbā ar senioriem un dalīties tajā, bet 
ļāva arī uzzināt citu projekta dalībvalstu pieredzi un rast jaunas idejas.

DZIDRA ŠMITA 
Rīgas Centrālās bibliotēkas 
direktore 

ieVadVĀrdi
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arī tepat, latvijas bibliotekārajā sabiedrībā, gads bija notikumiem un inovā-
cijām bagāts. Par to pārliecinājāmies RCB organizētajos  mācību braucienos 
uz  renovēto Cēsu Centrālo bibliotēku, kuldīgas Galveno bibliotēku un Pelču 
pagasta bibliotēku. Pašu mājās 2015. gads ir bijis pozitīvām pārmaiņām ba-
gāts: jaunās telpās svinīgi atklāta daugavas filiālbibliotēka, pēc remonta dar-
bu atsāka ilģuciema filiālbibliotēka. No 16. marta līdz 28. novembrim RCB 
sekmīgi tika īstenots Rd izglītības, kultūras un sporta departamenta pro-
jektu konkursā «Sabiedrības integrācijas programma» atbalstītais projekts 
«dialogs. Bilingvāli». Tā īstenošanas laikā RCB Bērnu literatūras nodaļā un 
deviņās filiālbibliotēkās dažādos Rīgas rajonos notika 38 bilingvāli pasākumi, 
kuros vairāk nekā 120 bērnu tika rosināti apgūt un pilnveidot latviešu valo-
das prasmi. Tagad var apgalvot, ka RCB bibliotekāri ir kompetenti speciālisti, 
kuri guvuši lieliskus rezultātus, aizrautīgi un enerģiski strādājot ar mazākum-
tautību bērniem.

Gatavojoties  RCB 110 gadu jubilejai, biežāk ieskanējušās bibliotēku  vēstures 
notis. Tā Mākslas un mūzikas nodaļa, kā tādās reizēs pieņemts, pārskata un 
izvērtē  aizvadīto gadu devumu un lepojas ar šodienas piedāvājumu apmek-
lētājiem. jau otro gadu RCB darbojas klubiņš «Uzmanības lokā – autors». 
Filiālbibliotēka «Zemgale» dalās pieredzē par to, kā «atvilināt» uz bibliotēku 
jaunāko paaudzi. Bibliotekāri aicina uz tikšanos ar skolēniem Rekrutēšanas 
un jaunsardzes darbiniekus, Zemessardzes un jūras spēku flotiles krasta 
apsardzes dienesta pārstāvjus. ir prieks vērot, kā mainās jauniešu attieksme 
pasākumu laikā – no pārliecības, ka viņus ne ar ko nevar pārsteigt, līdz lielai 
ieinteresētībai un līdzdalībai. Bišumuižas filiālbibliotēka jau tradicionāli pul-
cē novadniekus uz stāstu pēcpusdienām. Tā top Bišumuižas un tās dzimtu 
mutvārdu vēsture. 

Tradicionālajā interviju sadaļā «Stāsti un sarunas gada garumā» ietvertas 
intas Sallinenes sarunas ar RCB darbiniekiem Salliju krauzi, inesi aļošinu, 
ingrīdu loginovu un anitu Tarvidu. Sadaļu veiksmīgi papildina irisas arājas 
un Gidas Zepkānes saruna ar bijušo RCB direktora vietnieci janīnu Barkov-
sku, kurai arī šodien ļoti patīk sava dzīve.

Sagaidot 110. gadu jubileju, RCB gadagrāmatā ir atvērta jauna sadaļa «Senos 
un ne tik senos laikos: bibliotekāru un lasītāju stāsti». Sadaļā iekļautie raksti 
ļauj ielūkoties RCB un filiālbibliotēku vēsturē aculiecinieku skatījumā. 
dažreiz lasītāji noformē savu pieprasījumu tik sarežģīti, ka bibliotekāram nā-
kas rast padomu e. Nefa vārdos «katrai problēmai ir savs risinājums. Vienīgā 
problēma – to atrast». arī ikgadējos RCB un filiālbibliotēku gada pārskatos, 
kas tiek iesniegti Bibliotēku dienestā, reizēm slēpjas īstas stila pērles un  dru-
kas velniņi – par tiem var pasmaidīt, lasot sadaļu «ak vai, lietišķais stils!». 

«RCB svarīgāko notikumu hronika 2015. gadā» ir kā spogulis, kurā redzams, 
cik spraigs un notikumiem bagāts ir bijis gads. Gadagrāmatu noslēdz biblio-
grāfiskais saraksts «Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2015. gadā».  

lai patīkama tikšanās ar RCB 13. gadagrāmatu! 
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rīgas CentrĀlĀ bibliOtēka
Brīvības iela 49/53, lV-1010

Tālr.: 67037121, fakss: 67037131, 
rcb@rcb.lv,
 www.rcb.lv

direktore Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037121
dzidra.Smita@rcb.lv dzidra Šmita

direktora 
vietniece

Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037123
doloresa.Veilande@rcb.lv

doloresa
Veilande

direktora 
vietniece

Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037129
andra.Vita@rcb.lv andra Vīta

direktora
 vietniece

Graudu iela 59a 
lV-1058
Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037059 
 
67026677
linda.Stamere@rcb.lv

linda Štamere

Personāla nodaļa Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037127
Sanita.lapina@rcb.lv   Sanita lapiņa

Saimniecības 
nodaļa

Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037119
Bella.Gavare@rcb.lv Bella Gavare

automatizācijas 
nodaļa

Graudu iela 59a
lV-1058

67181980
it@rcb.lv

Projektu vadītāja Graudu iela 59a
lV-1058

67037479
ilze.apine@rcb.lv ilze apine

Starpbibliotēku 
abonements

Brīvības iela 49/53
lV-1010

67181019
sba@rcb.lv

Maija 
Mauriņa

Bibliotēku dienests Graudu iela 59a
lV-1058

67623759
67848088
rcbdien@rcb.lv

daiga Bērziņa

komplektēšanas
 un apstrādes 
nodaļa

Graudu iela 59a
lV-1058

67848090 – komplektēšanas 
sektors 
67848091 – klasificēšanas 
sektors 
67848092 – elektroniskā 
kataloga sektors 
67848089 – vadītāja
kan@rcb.lv

ineta kaļķe

Sabiedrisko 
attiecību vadītāja 

Graudu iela 59a
lV-1058

67037443
daina.Geibaka@rcb.lv daina ģeibaka

Repozitārijs Graudu iela 59a
lV-1058

67848093 – apmaiņas fonds 
67848094 – aktīvais un 
pasīvais fonds
repozitarijs@rcb.lv

Māra 
Grigorevska

Nosaukums Adrese Tālrunis, e-pasts Vadītājs
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Pieaugušo literatūras 
nodaļa

Brīvības iela 49/53
lV-1010

67181020 – lasītāju reģistrācija 
67037124 – uzziņas, 
informācija 
67037126 – nozaru literatūra 
67105470 – daiļliteratūras 
abonements
67181017 – mākslas un 
mūzikas krājums
pln@rcb.lv

Gunta ozola

Bērnu literatūras 
nodaļa

Brīvības iela 49/53
lV-1010

67037130
bln@rcb.lv  

Natālija 
Hološa

Filiālbibliotēka 
«avots»

Stabu iela 64
lV-1009

67848060 
67848059 – Bērnu literatūras 
nodaļa 
67848058 – vadītāja
avots@rcb.lv

inese Vanaga

Biķernieku 
filiālbibliotēka

Burtnieku iela 37 
lV-1084

67037101
bikernieki@rcb.lv inese Vanaga

Bišumuižas 
filiālbibliotēka

Bauskas iela 180
lV-1004

67620866
bisumuiza@rcb.lv ingrīda Rasa

Bolderājas 
filiālbibliotēka

Gaigalas iela 3
lV-1016

67443259
67443260 – vadītāja
bolderaja@rcb.lv

Zinta Haļzova

Čiekurkalna 
filiālbibliotēka

Čiekurkalna 1. līnija 
64
lV-1026

67368844
ciekurkalns@rcb.lv aija Namavīra

daugavas 
filiālbibliotēka

aviācijas iela 15 
lV-1057

67848995 – abonements 
67848994 – Bērnu literatūras 
nodaļa 
67848992 – vadītāja 
daugava@rcb.lv 

anna 
dunajevska

Grīziņkalna 
filiālbibliotēka

alauksta iela 10
lV-1009

67273678
grizinkalns@rcb.lv olga Sincova

iļģuciema 
filiālbibliotēka

lidoņu iela 29
lV-1055

67469797
ilguciems@rcb.lv Tatjana Medne

imantas 
filiālbibliotēka

Slokas iela 161 k-1
lV-1067

67181982 – 
lasītāju apkalpošana 
67181984 – uzziņas 
67181983 – 
Bērnu literatūras nodaļa 
67181981 – vadītāja
imanta@rcb.lv

Tamāra 
Minajeva

jaunciema 
filiālbibliotēka

Gaileņu iela 5
lV-1023

67037095
jaunciems@rcb.lv aija Namavīra

juglas 
filiālbibliotēka

Brīvības iela 430a
lV-1024

67521669
jugla@rcb.lv Sandra kokina

Filiālbibliotēka 
«kurzeme»

jūrmalas gatve 78d
lV-1029

67419629 
kurzeme@rcb.lv

Tamāra 
Minajeva

Nosaukums Adrese Tālrunis, e-pasts Vadītājs
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Ķengaraga 
filiālbibliotēka

Maskavas iela 271a
lV-1063

67262854 
67262861  
Bērnu literatūras nodaļa
kengarags@rcb.lv

inta Mežecka

Mežciema 
filiālbibliotēka

Hipokrāta iela 29
lV-1079

67530881
mezciems@rcb.lv Sandra kokina

Filiālbibliotēka 
«Pārdaugava»

dzirciema iela 26
lV-1007

67037423 – informācija 
67037412 – abonements 
67037424 – Bērnu literatūras 
nodaļa 
67037444 – vadītāja
pardaugava@rcb.lv 

inta eglīte

Pļavnieku 
filiālbibliotēka

Salnas iela 8
lV-1021

67136660
67137089 – Bērnu literatūras 
nodaļa
plavnieki@rcb.lv

līga Bergmane

Filiālbibliotēka 
«Pūce»

Saharova iela 35
lV-1082

67178548
puce@rcb.lv daina Veide

Filiālbibliotēka 
«Rēzna»

lomonosova iela 14
lV-1019

67144930
rezna@rcb.lv

Natālija 
Petrāne

Sarkandaugavas 
filiālbibliotēka

aptiekas iela 14
lV-1005

67392553
sarkandaugava@rcb.lv

Baiba 
andrejeva

Filiālbibliotēka 
«Strazds»

kvēles iela 15/18
lV-1024

67533666
strazds@rcb.lv

Gaļina
 andrejeva

Šampētera 
filiālbibliotēka

lielirbes iela 6
lV-1046

67459900
sampeteris@rcb.lv

Regīna 
Vēberste

Torņakalna 
filiālbibliotēka

indriķa iela 8a
lV-1004

67089676
tornakalns@rcb.lv

Sanita 
Goldšmite

Filiālbibliotēka 
«Vidzeme»

Brīvības gatve 206
lV-1039

67181217 – uzziņas 
67181216 – daiļliteratūras 
abonements 
67181214 – Bērnu literatūras 
nodaļa 
67181215 – vadītāja
vidzeme@rcb.lv

lolita 
Grahoļska

Filiālbibliotēka 
«Zemgale»

Graudu iela 59a
lV-1058

67848096 
67848095 – vadītāja
zemgale@rcb.lv

Sanita 
Goldšmite

Ziemeļblāzmas
filiālbibliotēka

Ziemeļblāzmas iela 36
lV-1015

67848852 – abonements
67848853 – informācija
67848854 – vadītāja
ziemelblazma@rcb.lv

elita 
Voicehoviča

Filiālbibliotēka 
«Zvirbulis»

lapu iela 24
lV-1002

67611935
zvirbulis@rcb.lv daina Slicāne

Nosaukums Adrese Tālrunis, e-pasts Vadītājs
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RCB 14 367 2028 167509 17 686 6826 239 345 24 335 76 296

Filiālbibliotēka 
«avots» 1977 327 20 308 3318 352 26722 4449 8150

Biķernieku 
filiālbibliotēka 1980 492 24 264 4202 445 42068 7306 4317

Bišumuižas 
filiālbibliotēka 1158 242 17 165 3620 1038 39704 7766 2009

Bolderājas 
filiālbibliotēka 2004 670 27 806 6608 1375 43757 9656 3190

Čiekurkalna 
filiālbibliotēka 1565 508 18 148 5616 1155 36 476 8535 3048

daugavas
 filiālbibliotēka 1841 658 21 030 6854 1202 35 858 8284 3820

Grīziņkalna 
filiālbibliotēka 2118 398 23 110 3951 970 37 206 6752 4689

iļģuciema 
filiālbibliotēka 1790 427 15 560 2575 1238 21 242 2983 1767

imantas 
filiālbibliotēka 4316 1501 57 348 17 940 4549 79 227 15 148 12 779

jaunciema 
filiālbibliotēka 505 194 8656 3761 663 10 296 2315 1976

juglas
 filiālbibliotēka 2905 555 36 899 6021 1232 51 109 5972 9116

Filiālbibliotēka 
«kurzeme» 1962 446 19 845 2895 71 37697 5625 4762
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RCB vienotajā elektroniskajā lasītāju datubāzē reģistrēti 58 364 lasītāji, no tiem bērni 
un jaunieši līdz 18 gadiem – 15 945

Ķengaraga 
filiālbibliotēka 3303 1112 43 335 11 288 2764 78 378 19 547 6400

Mežciema 
filiālbibliotēka 1066 453 19 449 6552 933 21278 6414 6379

Filiālbibliotēka 
«Pārdaugava» 4768 1078 65 236 10 512 932 97 463 12 863 24 597

Pļavnieku 
filiālbibliotēka 2571 848 30 828 8162 561 50 406 10 681 11 136

Filiālbibliotēka 
«Pūce» 1388 355 16 486 4679 372 23 909 3779 3552

Filiālbibliotēka 
«Rēzna» 2346 410 28 271 3686 606 56 926 5296 7551

Sarkandaugavas 
filiālbibliotēka 2126 806 29 628 9348 1915 48 375 11 438 10 421

Filiālbibliotēka 
«Strazds» 1797 485 28 409 4219 1079 28 917 6441 3931

Šampētera 
filiālbibliotēka 1744 521 20 841 5623 888 33 680 6529 4514

Torņakalna 
filiālbibliotēka 1601 283 17 813 2689 541 36 328 4633 3258

Filiālbibliotēka 
«Vidzeme» 6441 1379 62 928 13 582 2868 102 056 19 030 12 342

Filiālbibliotēka 
«Zemgale» 1798 565 21 989 5483 1294 44 955 9083 1763

Ziemeļblāzmas 
filiālbibliotēka 2020 608 23 683 5103 276 46712 6207 4585

Filiālbibliotēka 
«Zvirbulis» 1658 548 24 697 10 846 976 26 939 7414 10 000

Ārējais 
apkalpošanas 
punkts dienas 
centrā

367 0 11 065 0 302 11 626 0 4068

«Saulaino dienu 
bibliotēka» 1228 791 15 714 6216 3395 11 631 4292 2215

kopā: 74 710 18688 918020 193 035 40 818 1 420286 242 773 252631

.
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Foto: daina ģeibaka



Doloresa VeilanDe. 
iFla ģenerālkonference Keiptaunā: 
«Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, 
attīstība un transformācija»

DziDra Šmita.
Pāri robežām. metlib konference, 2015 

Daiga Bērziņa, 
santa ruKmane. 
starptautiska projekta pieredze senioru 
aktivitāšu organizēšanā 

inta sallinene. 
gaismas pils ar gaismas skursteņiem – 
Cēsu Centrālā bibliotēka 

inta sallinene, 
zinta gerŠmane. 
mācību diena Kuldīgas un Pelču bibliotēkā 

PasaUles 
Un latViJas  
aPritē

Fo
to

: d
ai

na
 ģ

ei
ba

ka



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

16

Pārdomas par 2015. gada pasaules bib-
liotekāru forumu – Starptautiskās bibliotēku 
asociāciju un institūciju federācijas (iFla) 
81. ģenerālkonferenci –, kas notika keiptau-
nā, dienvidāfrikā, gribas sākt ar atskatu vēstu-
rē. iFla ģenerālkonferencēs mūsu bibliotēka 
piedalās kopš 1999. gada, kad konference no-
ritēja Bangkokā un tajā piedalījās toreizējais 
RCB direktors aivars Beika. Visus šos 16 ga-
dus mēs esam varējuši būt pasaules bibliotēku 
kongresa apritē, tikai pateicoties Rīgas domes 
(Rd) finansiālajam atbalstam. 

atskatoties uz RCB dalību iFla forumos, 
redzams, ka esam ne tikai braukuši klausīties 
priekšlasījumus, bet daudz darījuši arī paši. 
2005. gadā Rīgā notika iFla Metropoļu bib-
liotēku sekcijas (toreiz iNTaMel) konferen-
ce, kuru organizēja mūsu bibliotēka un kurā 
RCB direktore dzidra Šmita prezentēja RCB 
tālākizglītības politiku. 2012. gadā, RCB sa-
darbojoties ar latvijas Nacionālo bibliotēku, 
iFla informācijpratības nodaļu, iFla Āfri-
kas nodaļu un Rd izglītības, kultūras un spor-
ta departamentu (ikSd), tika sarīkota iFla 

satelītkonference «informācija pilsoniskajai 
izglītībai», kuras darbā ar prezentāciju «infor-
mācija par pilsonisko izglītību latvijā» pieda-
lījās arī toreizējā Rd ikSd kultūras pārvaldes 
priekšniece, tagad RCB direktore, dzidra Šmi-
ta un RCB direktore doloresa Veilande. Savu-
kārt pašā ģenerālkonferencē, kas togad notika 
Helsinkos, rādījām savu piedāvājumu plakātu 
sesijā un fotoizstādi «Viena diena bibliotēkas 
dzīvē». ar prezentācijām iFla ģenerālkonfe-
rencēs esam piedalījušies arī 2005. un 2007. 
gadā (doloresas Veilandes priekšlasījums par 
RCB attīstību pēc latvijas neatkarības atgū-
šanas). 2011. gada ģenerālkonferencē dzidra 
Šmita prezentēja kongresa dalībniekiem RCB 
ārējo apkalpošanas punktu darbību un pakal-
pojumus, savukārt 2014. gadā piedalījās iFla 
prezidentes rīkotajā sanāksmē Helsinkos, kur 
stāstīja par RCB un tās pakalpojumiem. 

esam latviskojuši trīs iFla darbā pieņem-
tos dokumentus: «Vadlīnijas pakalpojumu 
sniegšanā ieslodzītajiem», «Viļņa galotnē vai 
paisuma pārsteigti jeb Ceļvedis mainīgajā in-
formācijas vidē» un «lionas deklarācija par 

ifla ģenerĀlkOnferenCe keiPtaUnĀ: 
«DinAMiskAs biblioTēkAs: piekļuve, 

ATTīsTībA un TRAnsfoRMĀcijA»
DOLORESA VEILANDE
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece

keiptaunā kopā ar 
2012. gada Rīgas 
satelītkonferences 
delegāti Reinu 
džosvu-Rabjazu 
(Reyna
 josvah-Rabiaza) 
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pieeju informācijai un attīstībai». abu pēdējo 
tulkojumi ievietoti ne vien RCB, bet arī iFla 
mājaslapā.

Un nu par pašu ģenerālkonferenci. Brau-
ciens uz keiptaunu ir mans otrais ceļojums uz 
dienvidāfriku pēc 2007. gada, kad saiets no-
tika durbanā. durbana un keiptauna ir ļoti 
atšķirīgas pilsētas, klasiķa vārdiem runājot, 
«divi pasaules». durbana ir tūrisma centrs, 
bet kosmopolītiskajā keiptaunā vairāk izpau-
žas vietējo iedzīvotāju un dažādu citu nacio-
nālo kopienu tradīcijas un dzīvesstils.

keiptaunas forumā, kura moto bija «di-
namiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un 
transformācija», piedalījās 2098 delegāti no 
132 pasaules valstīm. Starp viņiem bija trīs 
dalībnieki no latvijas: lNB direktors andris 
Vilks, lNB Bibliogrāfijas institūta direktore 
anita Goldberga un raksta autore. kongresa 
atklāšanas sesijā valdīja ļoti draudzīga gaisot-
ne, tika atvērta profesionālā izstāde, delegāti 
varēja piedalīties radošajās darbnīcās. atklāta 
un draudzīga komunikācija ļoti nāk par labu 
profesionālo kontaktu dibināšanai. 

kongresa gaitā nozīmīga bija iFla prezi-
dentes Sinikas Sipilas (Sinikka Sipilä) uzstāša-
nās. Viņa uzsvēra, ka stipras bibliotēkas nozī-
mē arī stipru sabiedrību un šādas sabiedrības 
veidošanā ļoti liela nozīme ir mūžizglītībai un 
cilvēku prasmei lietot bibliotēku un mūsdienu 
tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka jāveido sabied-
rības priekšstats par to, kas notiek bibliotēkā, 
kāda ir bibliotekāra loma tradicionālās izglī-
tības, mūžizglītības, pilsoniskās izglītības, in-
terešu izglītības un citu izglītības formu pie-
ejamības veicināšanā, cik lielā mērā cilvēki var 
uzlabot savu dzīves kvalitāti, lietojot bibliotē-
kas. Runājot par digitālo pakalpojumu piedā-
vājumu, prezidente uzteica divas bibliotēkas: 
aleksandrijas bibliotēku un latvijas Nacio-
nālo bibliotēku. Šajā brīdī sajutos tā, it kā pati 
būtu piedalījusies lNB celšanā.

iFla Metropoļu bibliotēku sekcijas darbs 
ritēja ar moto «Bibliotēka ir telpa ikvienam, 
kurš uz to var atnākt». Pirmām kārtām tas no-
zīmē, ka tā ir bibliotēka ģimenei. austrālijas 
kolēģi dalījās pieredzē darbā ar lasīšanas vei-
cināšanas programmām ģimenēm ar maziem 

bērniem, vecākiem ar zemu izglītības līmeni, 
cilvēkiem ar dzirdes un runas traucējumiem, 
kā arī tiem, kas vieni paši uz bibliotēku atnākt 
nevar, bet viņus pavada sociālie darbinieki.  
Metropoļu bibliotēku sekcijā tika pārrunātas 
arī darba formas ar tādām cilvēku grupām kā 
bezpajumtnieki (aSV kolēģi stāstīja par bib-
liotēkām, kas darbojas 24 stundas septiņas 
dienas nedēļā un daļēji veic sociālās iestādes 
funkciju), cilvēki ar vecuma demenci (sadar-
bībā ar veco ļaužu pansionātiem noteiktās 
stundās viņiem bibliotēkā tiek piedāvāta ie-
spēja spēlēt, piemēram, Xbox spēles), cilvēki 
ar citiem garīga rakstura traucējumiem – au-
tismu, dauna sindromu u. c. Tas, protams, ir 
izaicinājums ikvienam bibliotekāram. 

Bibliotēku ēku un aprīkojuma sekcijas dar-
ba galvenās tēmas bija bibliotēku pieejamība. 
Tika runāts par liftiem un ratiņkrēslu braucē-
jiem piemērotām ejām starp plauktiem, par 
ēku renovācija tur, kur jaunu bibliotēku celt-
niecība nav iespējama, par iekštelpu dizaina 
pielāgošanu klientu vajadzībām. Tas nozīmē 
rūpes par klimatu un gaismas kvalitāti, kā arī 
dažādu dizaina elementu – telpaugu, dekoru 
un mākslas darbu – izvietošanu telpu pievil-
cības, mājīguma un drošības izjūtas radīšanai. 

dienvidāfrikas skaistule 
nacionālajā tērpā
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apkopojot iepriekš minēto, iFla kongresa 
atslēgvārdi un ceļa vārdi praktiķiem bija: sa-
darbība ar citām iestādēm, digitālo pakalpoju-
mu un krājuma attīstība, lasītāju piesaiste, arī 
tādu bibliotēkas funkciju kā sabiedriskās tik-
šanās vietas, izklaides, atpūtas un sociālās aiz-
sardzības centra attīstība. Patīkami konstatēt, 
ka piešķirtā budžeta ietvaros RCB joprojām 
darbojas atbilstoši eiropas un pasaules biblio-
tēku standartam. augstu vērtējams arī mūsu 
bibliotēkas darbs ar marginālajām iedzīvotāju 
grupām. Protams, viens no galvenajiem uzde-
vumiem ir turpināt sadarbību ar Rīgas pašval-
dību RCB ēku, telpu un tīkla attīstībā. 

dienvidāfrikas bibliotēku vēsture aizsākās 
1818. gadā. Bibliotēkas tika dibinātas, lai, ci-
tējot britu politiķi un koloniālo administra-
toru lordu Čārlzu Somersetu (Charles Henry 
Somerset), «vienā no pasaules attālākajiem 
nostūriem dotu jauniešiem iespēju piekļūt rī-
kiem, ar ko iegūt zināšanas». Publikācijā «Go-
dinot bibliotēkas demokrātijas 20 gadu jubile-
jā» dienvidāfrikas Bibliotēku un informācijas 
asociācijas (liaSa) prezidente Ujala Satgora 
(Ujala Satgoor) raksta: «Šodien bibliotēkas 
dienvidāfrikā strauji kļūst par spēcīgiem sa-
biedrības partneriem ceļā uz attīstību un so-
ciālu pārveidi. Prioritāras ir programmas, 
kas paaugstina lasīt un rakstītprasmes līmeni, 
veido iedzīvotājos lasīšanas kultūru, veicina 
attīstību agrā bērnībā, piedāvā iespējas jaunie-
šiem, kā arī veicina sociāli ekonomisko attīstī-
bu un e-pārvaldi; līdz ar to bibliotēkas nonāk 
savu kopienu darbības epicentrā.»*

dienvidāfrikā ir 25 tūkstoši skolu, taču ti-
kai 8% no tām ir aktīvas skolu bibliotēkas. Uz 
kopējo 51 miljonu lielo iedzīvotāju skaitu val-
stī šobrīd ir 1612 publiskās un kopienu biblio-
tēkas, kuras apkalpo deviņi provinču biblio-
tēku dienesti, un 381 publiskā bibliotēka, ko 
apkalpo sešas metropoles bibliotēku dienestu 
sistēmas. Tas nozīmē, ka uz 31 600 iedzīvotā-
jiem ir viens aktīvs bibliotēku pakalpojumu 
punkts. aprīkojuma kvalitāte un līmenis šajās 
bibliotēkās ir ļoti dažāds: ir bibliotēkas, ku-
rās ir datori, bet ir arī tādas, kurās tie ir tikai 
darbiniekiem vai datoru vispār nav. diemžēl 
trūkst arī iespiesto materiālu. Ļoti daudz jā-

strādā bibliotēku darbinieku profesionālo zi-
nāšanu attīstības jomā. 

Šobrīd notiek strauja pāreja no publisko 
bibliotēku izklaidējošās funkcijas uz izglītojo-
šo. Piemēram, izklaides funkcija netiek veikta 
Franshukas (Franschhoek) bibliotēkā, kuru 
apmeklējām mācību brauciena laikā. daļā da-
toru šajā bibliotēkā instalētas speciālas izglīto-
jošas programmas.  

 Nepieciešamība attīstīt lasīšanas kultūru 
gan tradicionālā formā, gan ar tehnoloģiju 
starpniecību ir nacionāla prioritāte. jauniešu 
un pieaugušo lasītprasmes un rakstītprasmes 
līmenim jābūt tādam, lai viņi varētu apgūt 
jaunas zināšanas un papildināt jau esošās, 
kā arī pienācīgi konkurēt darba tirgū. «jau-
nas publisko bibliotēku prioritātes ir jaunu, 
piemērotu informācijas ieguves tehnoloģi-
ju meklējumi, fiziskās telpas pārveide jaunu 
pakalpojumu sniegšanai, kā arī lietotāju un 
personāla izglītošana piemērotu informā-
cijas un saziņas tehnoloģiju lietošanā. dau-
dzos pilsētu un lauku apvidos vienīgā vieta, 
kur nodrošināta bezmaksas pieeja datoriem 
un internetam, ir publiskā bibliotēka. lai 
gan lietotāju pieprasījums pēc informācijas 
un saziņas pakalpojumiem pieaug, tas netiek 
apmierināts personāla nepietiekamo digitālo 
prasmju un bibliotēkas informācijas un sazi-
ņas pakalpojumu ierobežojumu dēļ. Nevien-
līdzību nav iespējams apkarot, ja trūkst pie-
ejas informācijai,» raksta Ujala Satgora. Taču 
jāņem vērā, ka dienvidāfrika ir neatkarīga 
valsts tikai 20 gadu. 

Mācību braucienā apmeklējām vienu no 
vecākajām dienvidāfrikas apkaimēm – Ste-
lenbosas (Stellenbosch) pašvaldību ar trim tās 
bibliotēkām: klapmutsas (Klapmuts) skolas 
un publisko bibliotēku, Hundrākas (Groen-
dal) publisko bibliotēku un Franshukas pub-
lisko bibliotēku. lai gan klapmutsas ciema 
pašvaldība nav no bagātajām, bibliotēkā ir arī 
jaunās tehnoloģijas un tā ir labi apmeklēta. 
Pirmā, ko redzam katrā apmeklētajā biblio-
tēkā, ir valsts vēsturei un neatkarībai veltīta 
patriotiska izstāde. joprojām tiek cienīta un 
apbrīnota Nelsona Mandelas personība, kurš 
teicis: «Tur, kur ir bibliotēka, ir izglītība, un 
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mācības ir primāras.» ar pasākumiem un ko-
pīgi ieturētu maltīti tiek atzīmēta īpaša Nelso-
na Mandelas diena. 

Hundrākas bibliotēka ir ļoti maza, bet pil-
nībā automatizēta. Tā darbojas divas reizes 
nedēļā no plkst. 14.00 līdz 17.00. Pārējā dar-
ba laikā bibliotekāri brauc uz skolām un bēr-
nudārziem (kuros daļa audzēkņu joprojām 
ir lasītnepratēji), kā arī ved grāmatas uz veco 
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klapmutsas bibliotēkā

ļaužu pansionātiem. 2016. gadā te plānots sākt 
celt jaunu bibliotēkas ēku.  

keiptaunas Centrālā bibliotēka atrodas 
vēsturiskā rajonā. Tā ir pilnībā modernizē-
ta. Pie durvīm apmeklētājus sagaida apsargi. 
Bibliotēkā, tāpat kā muzejos, notiek arī mā-
cību stundas bērniem, tā ir viena no iespē-
jām dažādot skolu programmu un bagātināt 
stundu ar jauniem iespaidiem. dienvidāfrikas 

Patriotiskā izstāde 
klapmutsas bibliotēkā
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 galvaspilsētā ir ļoti daudz grāmatu veikalu, tie 
ir burtiski uz katra stūra. keiptauna, protams, 
ir kontrastu pilsēta, kurā šodienas dzīve risi-
nās ciešā sasaistē ar tradicionālo kultūru un 
vēsturi. Bijušā vergu un dārzeņu tirgus terito-
rijā ierīkots muzejs. Šīs valsts tautas neaptura-
mi un neizbēgami ir sākušas ceļu informācijas 
sabiedrības virzienā.

ieskatu 2016. gada iFla ģenerālkonferen-
cē gribas noslēgt, pārfrāzējot Nelsona Mande-
las atziņu, ka cerība ir tur, kur ir zināšanas šī 

vārda visplašākajā nozīmē. Un publiskā bib-
liotēka ir vieta, kur pieeja izglītībai tiek īsteno-
ta visdemokrātiskākajā veidā – ikvienam pēc 
viņa spējām un vajadzībām. 

* Satgoor, Ujala. Celebrating libraries in 20 Years 
of democracy : an overwiew of library and informa-
tion services in South africa. IFLA Journal. Nr.2, 
2015, p. 97–111.

Hundrākas 
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 pĀRi RobeŽĀM. 
MeTlib konfeRence, 2015

2015. gada iFla Metropoļu bibliotēku sek-
cijas konference «Sasnieguši robežas – šķērso-
jam tās» (Reaching Limits – Crossing Borders) 
no 3. līdz 8. maijam notika Cīrihē (Šveice) un 
pulcināja 43 profesionāļus no visas pasaules. 
konferences dalībniekus uzņēma izcilā švei-
ciešu pedagoga johana Heinriha Pestalocija 
vārdā nosauktā Cīrihes pilsētas bibliotēka 
(Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ)). audzi-
nāšanai Pestalocijs izvirzīja uzdevumu har-
moniski attīstīt visus cilvēka dabiskos spēkus 
un spējas. Šāds moto ir arī publiskās biblio-
tēkas filozofijas pamatā: dot iespēju, palīdzēt 
atklāt un attīstīt. 

lūkojoties uz Cīrihes galveno bibliotēku, 
jādomā par to, ka parasti, apmeklējot profe-
sionālus forumus, redzam monumentālas, 
skaistas ēkas. Tomēr ikvienas bibliotēkas (lai 
kādās telpās tā atrastos) pamatvērtība ir pa-
kalpojumu kvalitāte. 1932.  gadā celtā Pesta-
locija bibliotēkas ēka ir renovēta 2005.–2007. 
gadā (arhitekti Matiass Teivens (Matthias Te-

DZIDRA ŠMITA
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

«Bibliotēka cilvēkiem palīdz lasīt pasauli.»
(Tons van Vlimmerens)

uwen), daniels Nēgele (Daniel Naegele), To-
mass Tverenbolds (Thomas Twerenbold)). Tā 
aizņem 7548 kvadrātmetrus lielu platību un ir 
atvērta 51 stundu nedēļā. Bibliotēkā, kurai ir 
13 filiāles visā pilsētā, strādā 110 darbinieku, 
71 no viņiem – pilnu slodzi. 

Bibliotēkas direktore Žozefīne Zīgrista 
(Josephine Siegrist) apliecināja, ka pēc telpu 
renovācijas palielinājies apmeklētāju un iz-
sniegumu skaits. Viņa uzsvēra vairākus bib-
liotēkas ēkas un telpu funkcionalitāti rakstu-
rojošus parametrus: iespēju tās sasniegt ar 
sabiedrisko transportu (ja pilsētā tiek attīstīts 
jauns mikrorajons, tajā jāatrod vieta arī pub-
liskajai bibliotēkai), vismaz 350 kvadrātmet-
ru lielu platību un atrašanos pirmajā stāvā. 
lasītāja pārvietošanos pa bibliotēku nedrīkst 
ierobežot nekādas barjeras, tādēļ bibliotēkas 

juridiskā bibliotēka
 Cīrihes universitātē
(arhitekts Santjago kalatrava) 
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dizainam jābūt atbilstošam. Bibliotēkas atpa-
zīstamību un popularitāti ievērojami vairo tās 
atrašanās vieta, piemēram, iepirkšanās centrs 
un citi labi apmeklēti objekti.

Pēc Žozefīnes Zīgristas domām, veiksmīgi 
sabalansēta un mūsdienu prasībām atbilstoša 
bibliotēkas pakalpojumu pakete ietver šādus 
elementus: ar visu veidu dokumentiem nodro-
šināts krājums, kas apmierina visu mērķgrupu 
vajadzības un intereses, pašapkalpošanās sis-
tēma, drošības garantija (bibliotēkā cilvēkam 
jājūtas drošībā), bezvadu internets (laiki, kad 
bibliotēka bija vienīgā vieta, kur pieejams da-
tors, ir pagājuši, tagad ikvienam rokās ir kāda 
pašam sava ierīce) un labi apmācīts personāls. 
Mūsdienās bibliotekārs ir cilvēks, kurš bei-
dzis augstskolu un ieguvis zinātnisku grādu. 
Viņam piemīt iekšēja inteliģence, viņš pazīst 
literatūru un māk lietot tehnoloģijas, prot ko-
municēt, turklāt bibliotekāram ir augsts stresa 
izturības līmenis, lai spētu tikt galā ar sarežģī-
tām situācijām un apmeklētājiem ar noslieci 
uz emocionāli nestabiliem stāvokļiem. 

Nozīmīgs publiskās bibliotēkas uzdevums 
ir demokratizēt piekļuvi informācijai, zināša-
nām un kultūrai. lai bibliotēkas darbība iegū-
tu paplašinājuma un daudzveidības dimensi-
ju, tai jāattīsta saites un sadarbība ar dažādiem 
partneriem. it sevišķi tas attiecas uz bibliotē-
kām, kas nevar lepoties ar lielām telpām, to-
mēr šādas sadarbības rezultātā bibliotēka ne-
drīkst zaudēt savu identitāti.

atziņām bagāta bija Utrehtas pilsētas bib-
liotēkas direktora Tona van Vlimmerena (Ton 
van Vlimmeren) prezentācija ar nosaukumu 
«Vai šeit ir kaut kas jauns?». atbilde skanēja: 
«Nē, nav, atgriežamies pie pamatvērtībām.» 
UNeSCo vadlīnijas «Publisko bibliotēku pa-
kalpojumi» (http://www.ifla.org/files/assets/
hq/publications/archive/the-public-library-
service/pg01-lv.pdf) joprojām ir spēkā. Taču 
atbilde vienlaikus ir arī pretēja: «jā, ir!» jau-
nas ir formas, kādās tiek veiktas tradicionālas 
funkcijas. Pirmkārt, tā ir interaktivitāte, kurai 
ir arī savas ēnas puses. ir cilvēki, kas labprāt 
piedalās bibliotēkas interaktīvajās darbībās, 
tomēr ne visi vēlas tajās iesaistīties, un tas ir 

jārespektē. ir vairāki veidi, kā cilvēki apgūst 
informāciju. ar to jārēķinās, domājot par in-
teraktivitāti. otrkārt, tā ir sadarbība un part-
nerība. Visas problēmas nav jārisina mums 
pašiem, uz lietām jāskatās plašāk. Bibliotēkas 
iniciētām aktivitātēm nav jānotiek tikai bib-
liotēkā, tās var noritēt arī sadarbības partneru 
telpā. Treškārt, jauna bibliotēkās izmantojamo 
resursu forma ir multimediji (spēles, filmas, 
prezentācijas u. c.). Ceturtkārt, tās ir tikšanās, 
debates, pašvaldības pasākumi. Cilvēks ar sa-
vām problēmām varbūt neies uz pašvaldību 
vai policiju, taču labprāt aizies uz bibliotēku, 
kur būs iespēja tikties ar pašvaldības vai poli-
cijas pārstāvi. 

Visā pasaulē bibliotēkām pašlaik samazi-
nās finansējums (un dažkārt arī politiskais 
atbalsts). Bibliotēkām ir aktīvi jādarbojas, lai 
sabalansētu piedāvājumu un optimāli pie-
skaņotos katras iedzīvotāju grupas vēlmēm 
pēc informācijas un saskarsmes, jāpēta iedzī-
votāju sastāvs un jānoskaidro, kādas mērķ-
grupas prevalē noteiktā apkaimē. iedzīvotāju 
vēlmes izpaužas pilsētas pašvaldības sociāla-
jā pasūtījumā bibliotēkai, kura to pilda, pie-
skaņojot savu darbību apkaimes iedzīvotāju 
vajadzībām. jaunums ir izmaiņas bibliotēkas 
infrastruktūrā, jo, lai piesaistītu cilvēkus, jā-
rīko vairāk pasākumu, tātad vairāk telpas 
nepieciešams atvēlēt tiem, nevis grāmatām. 
Īpaša uzmanība jāveltī vecākiem cilvēkiem 
un bērniem. Bibliotēka palīdz cilvēkiem «la-
sīt» pasauli. 

21. gadsimta bibliotekārs palīdz cilvēkiem 
uztvert pasaules kontekstu. Bibliotēka ir vie-
ta, kur apgūt un attīstīt dažādas prasmes un 
iemaņas, tādas kā lasīšana, rakstīšana, digitā-
lās prasmes (pašapkalpošanās zonā viss ir jā-
dara pašam). digitālās ēras jauniešiem īpaši 
nozīmīga ir māka diskutēt, jo viņi bieži vien 
neprot stāstīt saistītu tekstu – skolā ir tikai 
izpildījuši testus, bet nav rakstījuši ne dom-
rakstus, ne atstāstījumus. Bibliotēka ir vieta, 
kur var gūt iemaņas sava personiskā budžeta 
veidošanā, veicot aprēķinus, cik naudas ie-
taupīts, lasot bibliotēkā. Bibliotēka negrauj 
grāmatu tirgu, gluži otrādi, atbalsta to, jo 
šodien cilvēks vēlas grāmatu vispirms izla-
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sīt un tikai tad to nopērk. Bibliotēka ir vieta, 
kur cilvēks var gūt informāciju arī tādās dzī-
ves kvalitātei nozīmīgās lietās kā veselība un 
veselīgs dzīvesveids, sociālā palīdzība, darbs, 
mūžizglītība, finanses u. c. 

Mūsdienu cilvēks katru dienu aptuveni 80 
minūtes pavada ceļā. Rejs oldenbergs (Rey 
Oldenberg) grāmatā «The Great Good place» 
(«lieliskā labā vieta») (1989) definējis «trešās 
vietas» konceptu. Tā var būt kafejnīca, bārs, 
veikals un, protams, arī bibliotēka – viegli 
sasniedzama vieta, ko var apmeklēt bez mak-
sas. Tā ir vieta starp mājām un darbu, kur var 
satikt vecos draugus un iegūt jaunus, tādēļ 
tai jābūt aicinošai un viesmīlīgai (bibliotē-
kas aprīkojumā vēlams iekļaut vismaz kafi-
jas automātu), lai rastos vēlēšanās apmeklēt 
bibliotēku atkārtoti. Pie informācijas galda 
jāsēž atsaucīgam un laipnam cilvēkam, kurš 
ir atvērts un pretimnākošs katram apmeklē-
tājam. Vairāk telpas cilvēkiem, mazāk telpas 
grāmatām – tāda ir mūsdienīgas bibliotēkas 
pamatnostādne. Ļoti liela nozīme ir biblio-
tēkas aprīkojumam, kura nepieciešamību 
nosaka mūsdienu sociālā situācija (telpa ar 
bērnu pārtinamo galdiņu, telpa ar gultu me-
dicīniskām manipulācijām, pusaudžu stūrīši 
ar pašu veidotām kolāžām, zonas, kurās tiek 
eksponēti profesionāli mākslas darbi (tās tiek 
strikti nodalītas no zonām «es pati krāsoju sev 
matus» stilā). Bibliotēkā var arī nebūt neviena 
datora. Tā tiek izmantota kā ērta, omulīga un 
droša vieta, kur cilvēki pārsvarā nāk ar savām 
ierīcēm – portatīviem datoriem, planšetdato-
riem, viedtālruņiem u. tml.

Par šobrīd pasaulē un it īpaši eiropā tik 
aktuālo bēgļu problēmu runāja Cīrihes Pes-
talocija bibliotēkas Hardavas (Hardau) filiāles 
darbiniece Suela jorgaķi (Suela  Jorgaqi). Šīs 
bibliotēkas apmeklējums ietilpa konferences 
programmā. kaut arī Šveice nav eiropas Sa-
vienības dalībvalsts, imigrantu plūsma jūtama 
arī šeit. Cīrihē redzamas informatīvās teltis. 
Tā kā viens no centrālajiem publiskās biblio-
tēkas darbības pamatprincipiem ir cilvēku tie-
sības saņemt tās pakalpojumus neatkarīgi no 
rases, tautības, vecuma, dzimuma un jebkādas 
citas piederības, ir skaidrs, ka pilsētas bibliotē-
ka būs viena no pirmajām vietām, uz kurieni 
dosies bēgļi. Publiskās bibliotēkas lietošana ir 
viena no cilvēka pamattiesībām, tādēļ biblio-
tekāriem jābūt gan psiholoģiski, gan teorētiski 
sagatavotiem bibliotēkas apmeklētāju nacio-
nālās struktūras izmaiņām. 

informācija par 
islāmu Cīrihes ielās 

Stūrītis imigrantu 
bibliotēkā 
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Piemineklis pedagogam 
Pestalocijam, kura 
vārdā nosaukta Cīrihes 
publiskā bibliotēka  

apkaimē ar 20 000 iedzīvotājiem, no ku-
riem 35% ir imigranti, Hardavas filiāle veic 
lielu starpkulturālas telpas veidošanas darbu. 
Bibliotēkā ir 36 tūkstoši vienību liels krājums 
un seši imigrantu izcelsmes darbinieki. Savā 
priekšlasījumā Suela jorgaķi uzsvēra, ka liela 
nozīme imigrantu iekļaušanā mītnes zemes 
sabiedrībā ir bibliotekārajām stundām un ģi-
meņu izglītībai. Tas nozīmē gan pamatinfor-
māciju par Šveici un Cīrihi, gan palīdzību va-
lodas apguvē (taču jāattīsta arī dzimtā valoda, 
jo cilvēks, kas labi zina savu valodu, vieglāk 
apgūst svešvalodu) un sociālajos jautājumos, 
gan grāmatu un citu materiālu komplektēšanu 
arī lielāko minoritāšu valodās.  

Bibliotēka ir vieta, kur notiek neformāli 
pasākumi, piemēram, kopīga ēdienu gatavo-
šana, kas sevī ietver gan lasīšanu (receptes), 
gan rēķināšanu (izmaksas), gan priekšstatus 
par svaru un proporciju, gan veselīga dzīves-
veida paraugstundu. Tieši tāpat ir ar rokdar-
biem, kuru veidošana rada priekšstatus par 
krāsām un materiāliem. Bibliotēka ir sava vei-
da kvintesence – tā ir gan skola, gan mākslas 
galerija, gan sociālās komunikācijas vieta. 

Barbara lisona (Barbara Lison) no Brē-
menes atzina, ka saskaņā ar Vācijas pieredzi 
bibliotēku apmeklē cilvēki, kuri bērnībā uz 
turieni ir nākuši kopā ar vecākiem. Nevis ar 
skolotāju vai bērnudārza audzinātāju, bet tieši 
ar mammu, tēti vai vecvecākiem, t. i., bibliotē-
kas apmeklējums ir bijis ģimenisks pasākums. 
Savukārt Singapūras Nacionālās bibliotēkas 
pārstāvis ai Čens Tajs (Ai Cheng Tay) stāstī-
ja par bibliotēkām, kurās pakalpojumi ir pil-
nībā automatizēti un vienīgais cilvēks tajās 
ir volontieris jeb brīvprātīgais, kurš sakārto 
plauktus. Bibliotēka ir pieejama visu nedēļu, 
24 stundas diennaktī. lasītājs atver durvis ar 
karti – kā viesnīcā vai bankomātā – un pats at-

dod vai saņem vajadzīgo materiālu. Protams, 
tas nozīmē sakārtotu vidi, kurā var ērti atrast 
nepieciešamo, kā arī noteikta uzvedības mo-
deļa veidošanu un nostiprināšanu sabiedrībā, 
proti, cilvēki jāapmāca, kā rīkoties šādā bib-
liotēkā.

atgādināsim, ka Metropoļu bibliotēkas 
sekcija jeb Metlib ir iFla sekcija kopš 2004. 
gada (līdz tam tā bija atsevišķa organizācija, 
kas darbojās ar nosaukumu Starptautiskās 
metropoļu bibliotēku asociācijas apaļais galds 
(Round Table of the International Association 
of Metropolitan Libraries (iNTaMel)). Rī-
gas Centrālā bibliotēka ir Metlib biedre kopš 
1997. gada. 2005. gadā Rīgā notika sekcijas 
konference «Bibliotēkas un mūžizglītība per-
sonāla un lasītāju iedvesmai». Tāpat kā ik-
viens augsta līmeņa profesionāls pasākums, 
arī Metlib konference ir nozīmīgs forums 
bibliotēku darbības aktuālo tendenču analīzei, 
profesionālām diskusijām, viedokļu apmaiņai 
un jaunu profesionālu sakaru veidošanai.  
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Publiskā bibliotēka sniedz pakalpojumus 
visām iedzīvotāju grupām. Viena no tām ir 
seniori. Tā kā iedzīvotāju dzīves ilgums pie-
aug, publiskajām bibliotēkām ar savām ak-
tivitātēm jāiesaistās senioru mūžizglītības, 
brīvā laika, socializācijas u. c. norisēs, tā vei-
cinot un atbalstot viņu dzīves kvalitāti.

RCB dalība «NordPlus» mobilitātes 
programmas projektā «Senioru mācības – 
atklājot ceļus savstarpējai partnerībai» (Late 
Life Learning – Discovering the Pathways for 
Cooperative Partnerships) ne tikai deva ie-
spēju apkopot un analizēt informāciju par 
paveikto un dalīties tajā, bet ļāva arī uzzi-
nāt citu projekta dalībvalstu pieredzi un rast 
jaunas idejas. 

Projektā piedalījās četru valstu – lietu-
vas, latvijas, igaunijas un Zviedrijas – pār-
stāvji. daļa dalībnieku pārstāvēja publiskās 
bibliotēkas: RCB, Pērnavas Centrālā biblio-
tēka (igaunija), Utenas a. un M. Miškiņu 
publiskā bibliotēka (lietuva) un lidčēpin-
gas bibliotēka (Zviedrija). Tā kā viens no 
projekta mērķiem bija veicināt sadarbību 
starp iestādēm, kas nodarbojas ar senioru 
mācībām, dalībnieku vidū bija arī pārstāvji 
no citām institūcijām, kas strādā šajā jomā: 
NVo «Utenas Trešās paaudzes universitā-
te» (lietuva), lidčēpingas municipālais se-
nioru centrs un lidčēpingas pieaugušo mā-
cību centrs (Zviedrija). Projekta iesniedzēja 
un vadošā partnere bija «Utenas Trešās pa-
audzes universitāte».

Projekts tika realizēts no 2014. gada sep-
tembra līdz 2015. gada maijam. Šajā laikā 
tika apmeklēta katra dalībvalsts. Uzņemošā 
organizācija vienmēr bija pilsētas biblio-
tēka. katras dalībvalsts apmeklējums bija 
veltīts īpašam tematam: senioru mācību  

DAIGA BĒRZIŅA
RCB Bibliotēku dienesta vadītāja

SANTA RUKMANE
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre 

starPtaUtiska PrOJekta PieredZe 
seniOrU aktiVitĀŠU  OrganiZēŠanĀ

 problēmas, mācību metodes, sadarbība 
starp dažādām iestādēm mācību nodroši-
nāšanai, senioru motivācijas problēmas. at-
bilstoši tematam tika sagatavota konkrētās 
vizītes programma.

Projekta dalībnieki vienojās, ka senio-
riem jāpiedāvā tādi paši pakalpojumi kā 
citām iedzīvotāju grupām, taču – atbilstoši 
viņu iespējām. Seniorus interesē veselības 
saglabāšana, tāpēc bibliotēkas var organizēt, 
piemēram, pasākumus par nūjošanu: rīkot 
izstādes, aicināt viesos nūjošanas instrukto-
rus un seniorus nūjotājus, organizēt nūjotā-
ju grupas, izīrēt nūjošanas inventāru. Gan 
pētījumi, gan bibliotekāru pieredze liecina, 
ka daudzus cilvēkus interesē vēsture, aktie-
ru un rakstnieku biogrāfijas. Bibliotēkas var 
atsaukties šīm interesēm ar atceres pasāku-
miem, lasījumiem u. tml., izvēloties tos no-
tikumus vai cilvēkus, kuri atbilst paaudzes 
interesēm. 

Viens no galvenajiem senioru mācību 
uzdevumiem ir informācijas un komunikā-
ciju tehnoloģiju (ikT) apguve. Bibliotēkās 
notiek gan individuālas, gan grupu mācības, 
ko vada bibliotekāri un brīvprātīgie. lietu-
vā, latvijā un igaunijā joprojām tiek mācī-
ti pusmūžu sasniegušie iedzīvotāji (50+), 
piedāvājot viņiem apgūt datorprasmju un 
digitālo prasmju pamatus – informācijas 
meklēšanu (e-veselība, pasākumi) vai prak-
tiskās darbības internetā (biļešu pasūtīšana, 
rēķinu nomaksa, e-paraksts, informācijas, 
sludinājumu ievietošana u. c.), bet Zviedrijā 
popularitāti gūst 80–90  gadu vecu senioru 
mācības. Tajās tiek izmantoti planšetdatori, 
kas vecākā gadagājuma cilvēkiem ir ērtāk 
lietojami. Īpaši populāras ir iT kafejnīcas. 
Nepiespiestā atmosfērā (galdi ar kafiju, 
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 cepumiem), izmantojot projektoru un ek-
rānu, apmēram 6–8 cilvēkiem tiek mācīti 
datorpamati, saziņa Skype. Īpašs projekts 
lidčēpingā bija iT prasmju mācīšana se-
nioriem, piesaistot brīvprātīgo – pensionētu 
matemātikas skolotāju, kura apguvusi ne-
pieciešamās datoriemaņas. Vispirms senio-
ru vidū tika veikta aptauja, vai un kā (indi-
viduāli vai grupā) viņi vēlētos mācīties. Tika 
saņemts ļoti daudz pozitīvu atbilžu un iz-
veidots senioru tīkls, lai mācības organizētu 
tuvāk dzīves vietai. Tā kā diezgan daudzi ap-
taujātie izteica vēlmi mācīties kopā, senioru 
centros reizi nedēļā tika rīkotas grupu mā-
cības iT kafejnīcas veidā. Taču ikviens da-
lībnieks varēja rezervēt arī pusstundu indi-
viduālai sarunai, lai nostiprinātu apgūto un 
konsultētos par nesaprasto vai problēmām. 
apgūtie temati: Windows 8 pamati, dažā-
das datorspēles, Google Earth, ziņas (vietē-
jās, pasaules), grāmatas un filmas internetā, 
Skype, Facebook, e-pasts, banku pakalpoju-
mi, praktiska informācija (veikala un ārsta 
darbalaiki, teātru repertuārs u. c.).

izvērtējot projektu, konstatēts, ka ir ļoti 
svarīgi uzturēt senioros zinātkāri un vēlmi 
mācīties, atbalstīt viņus ar labās prakses 
piemēriem, stāstot par līdzīga vai vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, kuri ir apliecinājuši 
spēju apgūt jaunas lietas. lai kliedētu ne-
drošību un negrautu cilvēku uzticēšanos, 

bet uzturētu viņos pārliecību, ka nav muļ-
ķīgu jautājumu, ir svarīgas mācību procesā 
izvēlētās metodes. Zināšanu nostiprināša-
nai nepieciešama atkārtošana – atkal un 
atkal, nebaidoties rīkoties kā bērniem, jo 
bērni dara tāpēc, ka sanāks, nevis neizdo-
sies. Reizi mēnesī lidčēpingas bibliotēka 
senioru centrā piedāvā lekcijas brīvam ap-
meklējumam, kurās stāsta par banku pa-
kalpojumiem, municipalitātes e-pakalpo-
jumiem, kā arī par drošību internetā. 

Projekta dalībnieku pieredze, piesaistot 
kā skolotājus ikT mācībām vai konsultāci-
jām pusaudžus, bijusi dažāda: no neveiks-
mīgas (jaunieši bijuši neiecietīgi un nepa-
cietīgi, nav vēlējušies vairākkārt atkārtot 
vienu un to pašu, uzskatījuši, ka gudrs ir 
tikai dators) līdz ļoti veiksmīgai un tāpēc 
realizētai bibliotēkā. Piemēram, Pērnavas 
bibliotēkā gados jauni cilvēki reizi nedēļā 
ne tikai māca, bet arī konsultē seniorus par 
viedtālruņu vai datora iespējām (gadās, ka 
veikalā kādas funkcijas nodemonstrētas 
pārāk ātri), palīdz izvairīties no pārāk dār-
gas un turpmākajā pielietojumā neatbilsto-
šas ierīces iegādes. līdzīga pieredze ir arī 
lidčēpingas bibliotēkā, kur par bibliotēkas 
pakalpojumu pavēstīts vietējā laikrakstā.

daudziem vecāka gadagājuma cilvēkiem 
pēc pensionēšanās aktuāla kļūst brīvā laika 
pavadīšana, informētība un  socializācija. 

Grāmatas gaida interesentus no 
lasītāju kluba
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Grāmatu un Cd nodošanas 
pašapkalpošanās iekārta
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arī te talkā var nākt bibliotēkas, organizējot 
dažādus pasākumus un pakalpojumus. lūk, 
vairākas projekta īstenošanas laikā uzklau-
sītas idejas: 
l lidčēpingas bibliotēkā, līdzīgi kā ci-

tās Zviedrijas publiskajās bibliotēkās, cilvē-
kiem ar lasīšanas grūtībām pieejams nacio-
nālais resurss www.legimus.se, kurā iespē-
jams klausīties aktieru ierunātus grāmatu 
tekstus. Svarīgi, ka šis resurss pieejams ne 
tikai neredzīgajiem, bet ikvienam cilvē-
kam ar lasīšanas grūtībām. interesentam 
jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam, 
jo bibliotēka ir starpnieks, kas nodrošina 
piekļuvi lejuplādēšanai tālrunī vai datorā. 
Resurss nodrošina vairāk nekā 100  000 
ierakstu zviedru valodā un svešvalodās – 
bērniem un pieaugušajiem, daiļliteratūras 
un nozaru literatūras grāmatas.
l Bibliotēkās notiek informatīvas tikša-

nās ar pašvaldības pārstāvjiem un dažādu 
jomu speciālistiem (juristiem, patērētāju tie-
sību aizsardzības speciālistiem u. c.). Utenas 
bibliotēkā regulāri ierodas mediķi – tikšanās 
laikā var izmērīt asinspiedienu vai veikt re-
dzes pārbaudi, saņemt īsas konsultācijas.
l Pērnavas bibliotēkā projektā iegūtos 

līdzekļus izmanto pensionētu profesionāļu 
(aktieru, režisoru) piesaistei Ziemassvēt-
ku ludziņas iestudēšanā un izrādīšanā gan 
bibliotēkā, gan sociālajās iestādēs.

l Bibliotēku telpās senioriem notiek lī-
nijdejas.
l lidčēpingas bibliotēkā eksperimenta 

kārtā pulcējas mūziku mīlošie seniori un citi 
interesenti, kuri ne tikai stāsta par «savu» 
mūzikas instrumentu un spēlē to, bet arī 
māca spēlēšanas pamatus citiem. Bibliotēkā 
jau notikuši vairāki koncerti.
l lidčēpingas bibliotēkā regulāri darbo-

jas «Filmu klubs». Bibliotēka laikus informē, 
kāda filma tiks apspriesta. To var noskatīties 
iepriekš, paņemot no bibliotēkas krājuma, 
vai arī fragmentāri skatīties tikšanās laikā. 
Nereti uz šo pasākumu nāk ģimenes. Pēc 
bibliotekāru atzinuma, tas ir labs veids, kā 
popularizēt krājumu un pulcināt vienkopus 
dažādu gadagājumu un uzskatu cilvēkus.
l Populāra ir brīvā laika pavadīšana 

dažādās radošās darbnīcās. Bibliotēku ap-
meklētāji ada, tamborē, apgūst foto pama-
tus, izgatavo dažādas lietas no avīzēm, da-
rina piespraudes un apsveikuma kartītes, 
loka papīru, liek puzles, spēlē šahu.
l interešu klubos notiek tikšanās ar 

speciālistiem, konsultācijas un pieredzes 
apmaiņa dažādos jautājumos: pirmie soļi 
dzimtas pētniecībā un dzimtas koka veido-
šana, «Grieķu klubs» (instrumenti, dejas, 
īsfilmu vakari u. c.), «japāņu klubs» (šajā 
valstī pabijušo vai dzīvojušo stāstījumi, ki-
mono, māksla, estētika, filmas u. c.).
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l Utenas bibliotēka, piedaloties starp-
tautiskā projektā, apkopojusi un publicē-
jusi blogā iesūtītās veselīgu un lētu ēdienu 
receptes. Šī projekta realizācijā piedalījās 
dažādu paaudžu pārstāvji – lai iegūtu in-
teresantas receptes, bērni nereti iztaujāja 
vecvecākus.
l Bibliotēkas sadarbojas ar sociālajiem 

centriem un senioru aprūpes iestādēm – 
piegādā grāmatu kopas, lasa priekšā atse-
višķiem cilvēkiem vai grupām, rīko tema-
tiskus priekšlasījumus.
l Bibliotēkās regulāri notiek «gardē-

žu tūres» ar stāstījumu un degustēšanu 
(biškopības produkti, novadam raksturīgi 
ēdieni vai citu tautu virtuve).
l lidčēpingas bibliotēkā divas reizes 

gadā (maijā un decembrī) notiek pasā-
kums «Grāmatu nakts», kad bibliotēka ir 
atvērta arī naktī. dzejas mīļotāji uzstājas 
ar savu dzejoļu lasījumiem, literāti vada 
meistarklases topošajiem dzejniekiem, un 
dalībnieki diskutē par grāmatām.
l RCB jau vairākus gadus organizē grā-

matu maiņas punktus, bet Pērnavā Muzeju 
naktī laukumā pie bibliotēkas tiek rīkots 
grāmatu tirgu kurā ikviens par nelielu sa-
maksu var iegādāties no bibliotēkas krāju-
ma izslēgtos iespieddarbus.

Četru valstu pieredze darbā ar senioriem 
apliecina, ka bibliotēkas ir ļoti nopietns, ak-
tīvs, radošs un uzticams partneris. 

Būtisku vietu senioru mācību projekta 
skatījumā ieņem Trešās paaudzes univer-
sitāte (The University of the Third Age jeb 
U3a). lai gan latvijā šāds termins vēl nav 
plaši pazīstams, starptautiskā mērogā šī kus-
tība darbojas jau no 1973. gada, kad Francijā 
Tulūzas Universitātes Sociālo zinātņu fakul-
tātes profesors Pjērs Vellass (Pierre Vellas) 
izveidoja pirmo Trešās paaudzes universi-
tāti. Šobrīd Trešās paaudzes universitātes 
ir daudzviet pasaulē – Rietumeiropā, Cen-
trāleiropā, austrālijā. To darbības pamatā 
ir vienoti mērķi: sadarbojoties ar valsts un 
nevalstiskajām organizācijām, veicināt se-
nioru integrēšanos sabiedrībā, pētīt un vei-
cināt senioru kultūras un sociālo pieredzi, 

sekmēt paaudžu komunikāciju, organizēt 
lekcijas, seminārus, ekskursijas un tikšanās, 
rīkot pasākumus un rūpēties par kvalitatī-
vu brīvā laika pavadīšanu. Trešās paaudzes 
universitāte ir domāta konkrētam cilvēka 
dzīves posmam – pensijas vecumam jeb 
trešajai paaudzei, kas seko pēc tam, kad ir 
beigušās darba attiecības un vecāku atbil-
dība par nepilngadīgiem bērniem, proti, 
beidzot atkal ir brīvs laiks sevis pilnveidoša-
nai. Trešās paaudzes universitātes sauklis ir 
«Come! Learn! Teach!», tātad – «atnāc! Mā-
cies! Māci!», jo iesaistīšanās šajā universitātē 
sniedz iespēju ne tikai mācīties pašam, bet, 
daloties pieredzē un zināšanās, iemācīt kaut 
ko jaunu arī citiem. 

Trešās paaudzes universitātes darbības 
modeļi pasaulē var  būt dažādi. Piemēram, 
Francijā mācības organizē universitāte un 
pasniedzēji ir tās mācībspēki – šī pieeja 
ļauj izmantot jau esošo struktūru un iekār-
tu. Šādā gadījumā notiek sadarbība arī ar 
studentiem, kuri mācās, teiksim, par sko-
lotājiem un var praktizēties, strādājot ar 
senioriem. Piemēram, viņi sagatavo pre-
zentāciju vai demonstrē filmu, pēc kuras 
rīko diskusiju. Tās ir ārpuslekciju nodarbī-
bas uz brīvprātības pamatiem, taču par šīm 
aktivitātēm studenti savā universitātē var 
saņemt papildu punktus. ieguvēji ir visi. 
Pasaulē populārāks gan esot angļu modelis, 
kurā mācību programma sakņojas pašu se-
nioru iniciatīvā un arī pasniedzēji parasti ir 
viņi paši, pasniedzot saviem vienaudžiem 
priekšmetus, ko labi pārzina.  

latvijā jēdziens «Trešās paaudzes uni-
versitāte» vēl ir samērā svešs, turpretī te-
pat blakus, lietuvā, pirmā Trešās paaudzes 
universitāte dibināta jau 1995. gadā Viļņā. 
Šobrīd visā valstī ir piecdesmit šādu uni-
versitāšu. oficiāli tās dibinātas kā biedrī-
bas, tomēr publiski nes simbolisko univer-
sitātes vārdu. atbilstoši projekta plānam 
divas dienas pavadījām Viļņā, un mums 
bija iespē ja satikt Trešās paaudzes univer-
sitātes pārstāvjus, kuri iepazīstināja ar tās 
darbību. Viļņas Trešās paaudzes universi-
tātē ir vienpadsmit fakultātes, no kurām 
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 vispopulārākās ir Svešvalodu un Politikas 
zinātnes fakultātes. kopumā universitātē 
mācās ap 1300 cilvēku vecumā virs piec-
desmit gadiem, un viņu skaits ar katru gadu 
palielinās. Tā kā atsevišķu telpu vai ēkas 
Trešās paaudzes universitātei nav, šie skait-
ļi šķita gana iespaidīgi un grūti aptverami, 
tomēr, pateicoties sadarbībai ar Viļņas Pe-
dagoģijas universitāti, telpas nodarbībām 
tiek nodrošinātas. arī mācību modelis ir 
pielāgots Viļņas Pedagoģijas universitātes 
iekārtai.   

līdzīga situācija ir arī Utenas Trešās 
paaudzes universitātei, kas izmanto gan 
Utenas publiskās bibliotēkas, gan izglītī-
bas un kultūras centru telpas, kā arī mu-
zejus un mākslinieku darbnīcas. daudzas 
aktivitātes mēdz notikt brīvā dabā. Ute-
nas Trešās paaudzes universitāte dibināta 
samērā nesen –  2012. gada janvārī. Tajā ir 
piecas fakultātes: Politikas zinātnes un vēs-
tures fakultāte, Mākslas fakultāte, Veselīga 
dzīvesveida un sporta fakultāte, kultūras 
un tūrisma fakultāte, kā arī digitālās kom-
petences fakultāte, kurās izglītojas ap 200 
klausītāju (pēc 2015. gada datiem). ir no-
slēgta trīspusēja vienošanās par savstarpēju 
sadarbību starp Utenas koledžu, publisko 
bibliotēku un Trešās paaudzes universitāti. 
Universitātes mācībspēku veido brīvprātī-
gie darbinieki, kuri aktīvi piedalās dažādos 
projektu konkursos. Rezultātā tiek īstenotas 
daudzveidīgu kultūras pasākumu program-
mas, lasītas lekcijas un organizētas radošās 
darbnīcas. Top arī gluži taustāmas lietas, 
piemēram, tērpi senioru līnijdeju grupai. 
Trešās paaudzes universitāšu pastāvēšana 
ir tieši atkarīga no aktīvas vietējās politikas, 
jo atbalsts studiju norisei ir pašvaldību pie-
šķirtais finansējums un projektu konkursos 
iegūtā nauda. 

Trešās paaudzes universitātē noteikumi 
ir elastīgāki nekā parastā universitātē, arī 
paši studenti (oficiāli viņus dēvē par klau-
sītājiem) nereti ir vairāk entuziasma pilni 
mācīties. eksāmenu nav, taču praktiskajās 
nodarbībās tiek gan uzdoti pārbaudes darbi 
un mājas darbi, gan liktas atzīmes. Seniori 

izvēlas fakultāti, mācās tur un apgūst no-
teiktus kursus, tomēr sertifikātu nesaņem, 
jo mācības Trešās paaudzes universitātē 
nekad nebeidzas. Te tiek dota iespēja mā-
cīties tālāk – kaut visu atlikušo mūžu – un 
mainīt fakultātes. Pabeidzot vienu, var pār-
iet uz citu, piemēram, no dabas pētniecī-
bas uz rokdarbiem vai no garīgās attīstības 
uz ceļošanu. Utenas Trešās paaudzes uni-
versitātes Mākslas fakultātes dekāne Rasa 
Slesorjūniene (Rasa Slesoriūnienė) stāsta: 
«Visu dzīvi mums jādara tas, ko grib citi, 
bet vecumdienās varam darīt to, ko gribam 
paši. Pensionāram pats galvenais ir saturīgi 
piepildīt laiku. Pirmām kārtām tā ir iespēja 
nesēdēt mājās, plānot savu dienaskārtību. 
interesanti ir gan sevi parādīt un apliecināt 
savas spējas, gan arī uz citiem paskatīties 
un daudz ko jaunu iemācīties.»

Protams, vārds «universitāte» sabiedrī-
bai asociējās ar attiecīgu kvalifikācijas un 
izglītības līmeni, ar iegūtiem grādiem un 
diplomiem, taču Trešās paaudzes universi-
tātes nosaukumā izmantotais vārds ir vairāk 
simbols, kas gluži vienkārši ceļ senioru paš-
apziņu, un tāds arī ir šīs organizācijas gal-
venais mērķis. Viss redzētais un dzirdētais 
par Trešās paaudzes universitāti atstāja lielu 
iespaidu un pārdomas par to, kāpēc latvijā 
senioriem vēl joprojām nav šādas iespējas 
izglītoties un saturīgi pavadīt laiku.

Utenas pilsētas bibliotēka 
šķiro atkritumus
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2015. gada vienpadsmitajā mēnesī, vien-
padsmitajā datumā pulksten vienpadsmitos 
RCB Bibliotēku dienesta darbinieki ir apbrī-
nā apstājušies pie Cēsu Centrālās bibliotēkas 
galvenās ieejas. Šī majestātiskā, bet gadsimtu 
gaitā sākotnējo spozmi zaudējusī ēka Raunas 
ielā 1 nesen ir pārtapusi Cēsu Gaismas pilī  ar 
neparasti veidotiem jumta logiem, kurus dēvē 
par gaismas skursteņiem. 19. gadsimta beigu 
celtnes brīnumainās pārvērtības notikušas 
pēc arhitekta jura Pogas projekta un būvdarbu 
veicēja «Vidzemes energoceltnieks» darboša-
nās divarpus gadu garumā. 2012. gada jūlijā 
Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki, ņemot 
līdzi grāmatu krājumu un mēbeles, pārcēlās 
uz ēku Raunas ielā 2, lai 2015. gada februārī 
atgrieztos iepriekšējā adresē. Projekta finan-
sējumu gandrīz trīs miljonu eiro apmērā no-
drošināja Cēsu novada pašvaldība un eiropas 
Reģionālās attīstības fonds. 

Bibliotēka šajā ēkā atrodas kopš 1955. gada.  
kādreiz te bijusi arī banka, viesnīca, izpild-
komiteja un citi īrnieki, bet tagad šīs telpas 

apsaimnieko Cēsu Centrālā bibliotēka. iz-
baudījuši labiekārtotās apkārtnes un ēkas 
cēlo skaistumu, veram durvis. Vestibilā mūs 
laipni sagaida bibliotēkas direktore Natālija 
krama. Pirmajā stāvā skan klusināta radio 
mūzika. direktore stāsta, ka bibliotēkas bu-
džetā tiek paredzēti līdzekļi publiskā izpil-
dījuma licences apmaksai un šī maksa nav 
tik augsta, lai atteiktos no iespējas priecēt 
apmeklētājus ar mūzikas skaņām. Bibliotē-
kā nebūt nav visur jāvalda klusumam.  

direktores vadībā izstaigājam ēku no pag-
rabiem līdz bēniņiem, bet noslēgumā tieka-
mies apaļā galda sarunās ar bibliotēkas spe-
ciālistiem, kā arī nelielās darba grupu diskusi-
jās pārrunājam specifiskus bibliotekārā darba 
jautājumus. Cēsu Centrālā bibliotēka ir arī 
reģiona galvenā bibliotēka, kas veic konsulta-
tīvo darbu visā novadā. No kolēģu pieredzes 
un attieksmes pret novitātēm ir ko pamācīties. 

Tikties ar Cēsu bibliotekāriem vienmēr 
nozīmē ne tikai smelties jaunas idejas un prie-
cāties par viņu sasniegumiem  visdažādākajās 

INTA SALLINENE 
RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste  

gaismas  Pils ar gaismas skUrsteŅiem – 
CēsU CentrĀlĀ bibliOtēka

RCB Bibliotēku dienesta 
speciālisti pie Cēsu 
Centrālās bibliotēkas 

Fo
to

: d
ai

na
 ģ

ei
ba

ka



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

31

jomās, bet arī pasildīties vidzemnieku vies-
mīlības saulītē. Šoreiz te valda īpaši pacilājo-
ša atmosfēra. Priecājamies arī mēs, jo latvija 
atkal ir kļuvusi par vienu skaistu un gudru 
bibliotēku bagātāka. Patīkami pārsteigti par 
ēkas pārvērtībām un Cēsu kolēģu radošo 
darbu jaunajos apstākļos esam mēs visi – gan 
tie, kuri šeit ir pirmo reizi, gan tie, kas te bi-
juši vairākkārt, pat pagājušajā gadsimtā. Pēc 
renovācijas bibliotēka ir ieguvusi daudz pla-
šākas telpas un kļuvusi sasniedzama ikvie-
nam interesentam, savukārt bibliotekāriem 
ir iespēja jaunajos apstākļos sniegt vēl kvali-
tatīvākus pakalpojumus.  

Vispirms novērtējam ērtības, kas tiek pie-
dāvātas apmeklētājiem, sākot ar garderobi. 
Nelielajai virsdrēbju glabātuvei rasts intere-
sants risinājums – no trim pusēm to ieskauj 
grāmatu plaukti. Pēc renovācijas visas telpas 
ir pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem, jo bibliotēkā  ir viens no diviem Cēsu 
pilsētas sabiedrisko ēku liftiem (otrs atrodas 

koncertzālē). direktore stāsta, ka jauno ap-
meklētāju interesi vispirms ir piesaistījis tieši 
lifts. darbinieki ar smaidu atceras gadījumu, 
kad māmiņa un vecmāmiņa tā iegrimušas 
lasīšanā, ka nav pamanījušas brīdi, kad ma-
zais Roberts viens pats iekāpis liftā un lepni 
aizbraucis. Viss beidzies labi. Pirmajās dienās 
lifts nepārtraukti vizinājis augšup un lejup 
skaļi jūsmojošu jauno paaudzi, tomēr biblio-
tekāri ar asprātīgiem stāstiem drīz vien pra-
tuši pārliecināt, ka tam ir daudz nopietnākas 
funkcijas, bet bibliotēkā gaida bezgala daudz 
vēl interesantāku piedāvājumu. 

Pirms renovācijas bibliotēkā bija daudz 
mazu telpu, tagad – plašas zāles. agrāk bib-
liotekāri un lasītāji izmantoja tikai pirmo 
un otro stāvu, nu klāt nācis trešais stāvs, 
kurā iekārtoti darbinieku kabineti, kā arī 
mācību un semināru telpa. ar tulpju raks-
tiem rotātās kabinetu stikla starpsienas 
nodrošina«caurspīdīgumu» un pārredza-
mību. 
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Mazliet noslēpumaina, vēstures elpas 
 apdvesta gaisotne valda pagrabos, kur  izbū-
vētas krātuves retāk pieprasītām grāmatām 
un bibliotēkas arhīvam. Te glabājas biblio-
tēku vēstures liecinieki: masīvs novadpēt-
niecības kartotēkas skapis ar bibliogrāfiskā 
apraksta kartītēm, plāksnes, kas atklāj biblio-
tēkas nosaukuma maiņu gadu ritumā. arhīvu 
dokumenti un publicētie materiāli liecina, ka 
publiskā bibliotēka Cēsīs darbojusies kopš 
1902. gada, bet 1903. gadā tā jau saņēmusi fi-
nansējumu no Cēsu pilsētas domes. Smagos 
un biezos albumos ierakstīta, glīti iezīmēta un 
fotogrāfijās fiksēta padomju laika vēsture. Pa-
gājušajā gadsimtā bibliotēkās šādi albumi bija 
modē, tagad tie lieti noder bibliotēku vēstures, 
kā arī bibliotekāru izdomas un noformēšanas 
talantu ilustrācijai. Par to, ka Cēsu bibliotekāri 
arī tolaik strādājuši čakli, liecina apbalvojumi 
– vimpeļi un godaraksti par sasniegumiem un 
uzvarām sociālistiskajā sacensībā. Bibliotekāri 
rūpīgi glabā visus iespējamos bibliotēkas vēs-
tures lieciniekus. Protams, šie dokumenti ir 
pieejami vēstures pētniekiem. Par godu Cēsu 
bibliotēkas 90 gadu jubilejai ir iznākusi biblio-
tēkas vēsturei veltīta grāmata. 

Tāpat kā bibliotekāri, arī arhitekts juris 
Poga ir centies maksimāli saglabāt nedau-
dzās vēsturiski autentiskās lietas, kas liecina 
par celtnes individualitāti un kādreizējo go-
dību. Viena no senatnes atbalsīm ir tulpju 
raksts, kas atrasts uz reiz kalpojušām flīzēm. 
dažas no tām ir saglabājušās un restaurē-

tas, pārējās pēc vecā parauga izgatavotas no 
jauna. Tulpju raksts kā vienojošs elements 
izmantots visā bibliotēkas interjerā: tas rotā 
kabinetu un lasītavu stikla sienas, vāzē ar šo 
ziedu rakstu sakārtotas no koka darinātas 
tulpes – ciemiņu dāvana.    

Bibliotēkas krājums izvietots ļoti pārskatā-
mi. Retāk izmantotās grāmatas atrodas krātu-
vē, taču lasītāji tās var pasūtīt. dzīvē viss mai-
nās, arī lasītāju gaume, un Cēsu kolēģi pieļauj, 
ka šobrīd piemirstie izdevumi kādreiz atkal 
var tikt pieprasīti. Tad  nebūs tālu jāmeklē un 
grāmatas atkal varēs ieņemt vietu abonemen-
ta plauktā. Pagājībā ir laiki, kad lasītāji vadīja 
garas stundas lasītavā, konspektējot literatūru, 
tāpēc kādu dienu nācās secināt, ka tradicionā-
lais lasītavas fonds ir «miris». Tika  pieņemts 
lēmums apvienot lasītavas un abonementa 
krājumu, no kura izsniegt grāmatas uz mā-
jām. Protams, ir daži unikāli izdevumi, kuri 
nekad nepametīs bibliotēku.

Īpašs statuss ir piešķirts novadpētniecī-
bas krājumam. Mapēs apkopotos rakstus un 
dokumentus var izmantot tikai bibliotēkā. 
Cēsīs glabājas viens no plašākajiem latvi-
jas bibliotēku novadpētniecības krājumiem, 
kura tapšanā ieguldīts vairāku bibliotekāru 
paaudžu darbs – meklēts, atrasts, sakārtots 
un saglabāts ikviens  nozīmīgs informācijas 
gabaliņš par novadu un novadniekiem. Ta-
gad šo materiālu demonstrēšanai tiek izman-
totas jaunās informācijas tehnoloģijas, taču 
arī tad, kad vairāku tūkstošu novadpētnie-
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cības mapju saturs būs pieejams elektroniski 
un glabāsies «mākoņos», Cēsu bibliotekāri 
neplāno atteikties no mapēm papīra varian-
tā. Un ne tikai tāpēc, ka ir dažādi objektīvi un 
subjektīvi iemesli, kas liedz padarīt elektro-
niski pieejamu pilnīgi visu novadpētniecības 
krājumu. Bibliotekāri uzskata, ka saglabāt 
materiālus mapēs – tā ir papildu drošība, tur-
klāt daudziem lasītājiem mapes ir ierastākas 
un liekas ērtāk izmantojamas.   

Pēc renovācijas novadpētniecības krājums 
ir piedzīvojis grandiozas vizuālās  pārvērtības. 
Raksta autores atmiņās Cēsu bibliotēkas no-
vadpētniecības lasītava pirms vairākiem gadu 
desmitiem bija mājīga telpa ar pusapaļu nišu. 
Varēja apsēsties  pie maza, apaļa galdiņa ar 
izmargotu galdautu, paņemt kādu grāmatu 
vai  mapi, pārlapot albumus. lasītavā valdī-
ja mājīga, romantiska noskaņa, radot neaiz-
mirstamu Cēsu novada izjūtu. Šī īpašā izjūta 
nav pagaisusi, tikai materiāli tagad pasniegti 
mūsdienīgā veidolā. Novadpētniecības mapes 
ir atradušas jaunu mājvietu un, sakārtotas pēc 
Udk tabulām, paslēpušās modernā bīdāmo 
plauktu sistēmā. Uzraksti uz plauktu galiem 
sniedz informāciju par mapju atrašanās vie-
tu, bet attēli – ieskatu novada dzīves ainiņās. 
Bibliotekāri strādā pie tā, lai novadpētniecības 
mapju saturs būtu pieejams attālināti. 

Telpu noformējumā veiksmīgi izmantoti 
vēsturiski attēli, piemēram,  netālu no ārdur-

vīm apskatāmi ēkas dažādu gadu attēli – no 
iesākuma līdz mūsdienām.  

lai arī renovētās telpas škiet ļoti plašas, 
bibliotekāri atzīst, ka tās vēl  nenodrošina 
pilnīgi visas bibliotēkas funkcijas, piemēram, 
nav atsevišķas telpas ļoti kupli apmeklētu pa-
sākumu rīkošanai, tāpēc ar nepacietību tiek 
gaidīta plānotā piebūve. Pēc telpu renovāci-
jas ir mainījies apmeklētāju kontingents – ta-
gad uz bibliotēku nāk vairāk bērnu. daudzi 
ierodas kopā ar vecākiem. Bērnu nodaļa ir 
iekārtota ar lielu mīlestību. Mazos lasītājus 
sagaida Cēsu mākslinieces astras Marijas 
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Reines veidotā pelīte Sise. Pēc stundām sko-
lēni  bibliotēkā spēlē  galda spēles un darbojas 
ar datoriem. Mazie lasītāji var izmantot divus 
planšetdatorus. Bērnu literatūras nodaļā ir 
mīksts paklājs, uz kura nereti sapulcējas kup-
ls bariņš. lai ap paklāju neveidotos novilkto 
apavu «izstādes», bibliotekāres atvēlējušas to 
novietošanai zemāko plauktu, kurā ieklāti ne-
slīdīgi plastikāta paliktnīši.

lasītāji ir ļoti dažādi, ar atšķirīgām, nereti 
pilnīgi pretējām, vēlmēm un izpratni par to, 
kādai ir jābūt kārtībai bibliotēkā. direktore 
uzskata, ka  galvenais ir nodrošināt vidi, kurā 
ērti un netraucēti justos ikviens. Plašās telpas 
paver šīs iespējas. Cēsu bibliotekāri ir parūpē-
jušies, lai mierīgi sadzīvotu skaļie un klusuma 
mīlētāji. Bibliotēkā ir gan spēļu istaba, gan klu-
sās lasītavas. kolēģi stāsta, ka paaudzes sapro-
tas labi. Seniori mēdz bibliotēku apmeklēt rīta 
stundās, kad juniori ir skolā un var klusumā 
palasīt preses izdevumus vai pārmīt kādu vār-
du ar vienaudžiem. Pēcpusdienās bibliotēku 
pieskandina jaunā paaudze. Natālija krama 
stāsta par kādā Vācijas bibliotēkā pieredzēto – 
tur apmeklētāju ērtībām ir uzstādīts automāts, 
kurā var iegādāties ausu aizbāžņus.  Cēsīs šāda 
aparāta vēl neesot, bet laiks rādīs… kafiju gan 
bibliotēkā var nobaudīt. Cēsnieki prot novēr-
tēt arī bibliotēkas sarūpētos  pārsteigumus. 
Visu paaudžu lasītājus piesaista «aklais ran-
diņš ar grāmatu», t. i., apmeklētājam tiek pie-
dāvāta grāmata, kuras nosaukums paslēpts aiz 
glīta iesaiņojuma. Cilvēkiem noslēpumi patīk. 
Šī Cēsīs vēl ir jauna darba metode un tiek gai-
dīti lasītāju vērtējumi.

Nereti bibliotēkās problēmas rada izstāžu 

noformēšana. Cēsu Centrālās bibliotēkas risi-
nājums ir īsta «rozīnīte» – izstāžu virsraksti ir 
glīti uzrakstīti un  ievietoti a4 formāta stikla 
fotorāmīšos. eleganti un praktiski. Nosau-
kums ir ne tikai pamanāms, bet arī izskatās 
«kopts». atbalsta «kājiņa» ļauj rāmīti novie-
tot dažādās plaknēs. No Cēsu bibliotekāriem 
var pamācīties, kā atrast pielietojumu jaunām 
zināšanām un citu bibliotēku pieredzei. Reizi 
gadā bibliotekāriem tiek organizēts mācību 
brauciens uz ārzemju bibliotēkām, interesanti 
risinājumi meklēti arī rakstos, latvijas kolēģu 
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un pašu organizētos semināros. Cēsīs strādā 
daudzi latvijas bibliotekāru aprindās pazīsta-
mi izcili bibliotekārā darba speciālisti. Te tiek 
celtas godā un ievērotas iepriekšējo bibliote-
kāru paaudžu iedibinātās tradīcijas. Sirsnība, 
humora izjūta, radošums, klasiskas vērtības 
jaunos rakursos – tādu pēcgaršu ir atstājušas 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā aizvadītās stundas. 
latvija ir kļuvusi bagātāka ar Cēsu Gaismas 
pili ar tās gaismas skursteņiem. 

Paldies Cēsu kolēģiem par šo tikšanos!
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ir daudz interesantu un arī mazāk saistošu 
veidu, kā bibliotekāriem profesionāli pilnvei-
doties. Šoreiz par vienu no patīkamākajām 
iespējām – RCB administrācijas organizēto 
darbinieku mācību braucienu uz kuldīgas 
Galveno bibliotēku (www.biblio.kuldiga.lv) un 
Pelču pagasta bibliotēku (pelcbib@inbox.lv) 
2015. gada 2. jūnijā.  

Braucienam izvēlētā diena ir īsta dabas dā-
vana – viena no siltākajām un saulainākajām 
pēc vēsā pavasara. Ceļš no Rīgas līdz kuldīgai 
aizlokās gar dzelteniem rapšu laukiem un ce-
riņu kupenās iegrimušām lauku sētām – gan 
dzīvības pilnām, gan pamestām. Pēc 155 ki-
lometriem šķērsojam eiropas garāko ķieģeļu 
tiltu un esam senajā Hanzas pilsētā. kuldīga 
pirmo reizi rakstos minēta 1242. gadā, bet 
16.–17. gadsimtā tā bijusi kurzemes hercoga 
rezidence. kopš tiem laikiem daudz zivju pār-
lidojušas pāri Ventas rumbai, mainījušās pil-
sētnieku paaudzes, bet aizgājušie gadsimti un 

INTA SALLINENE 
ZINTA GERŠMANE 
RCB Bibliotēku dienesta galvenās speciālistes

mĀCībU diena 
kUldīgas Un PelČU bibliOtēkĀ

gadi ir ierakstījušies kuldīgas ielās un namos. 
To liecības rūpīgi glabā gandrīz gadsimtu sena 
pilsētas bibliotēka. Pirmā kuldīgas publiskā 
lasītava tika  atvērta 1920. gadā. Vēlāk tā pār-
tapa par publisko bibliotēku un vairākas reizes 
mainīja mājvietu, līdz 2011. gada 22. augustā 
vēra durvis bijušajā pilsētas sinagogas ēkā. 

Tikšanās ar kolēģiem norit ļoti sirsnīgā un 
draudzīgā atmosfērā. Vispirms tiekam iepa-
zīstinātas ar ēkas vēsturi. Tā ir vienīgā bibliotē-
ka latvijā, un varbūt pat pasaulē, kas iekārtota 
sinagogai celtā ēkā. Bibliotekāri ir panākuši, 
ka nama vēsture – fotogrāfijās un īsos tekstos 
uz planšetēm – uzrunā ikvienu apmeklētāju. 
Tas ir ļoti skaudrs stāsts par to, kā otrā pa-
saules kara laikā fašisti šajā ēkā ieslodzīja ap 

kuldīgas Galvenajā 
bibliotēkā vēstures stāstā 
klausoties
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500 apkaimes ebreju, kuri te pavadīja pēdējās 
dzīves dienas. Par to ir jādomā, tāpēc sākumā 
šķiet, ka ēkā ir bibliotēkai neierasti smaga at-
mosfēra, taču pagātnes notikumus mainīt nav 
iespējams un ir jāizlasa arī šī vēstures lappuse. 
Turpinot iepazīt bibliotēku, smagums mazi-
nās – pārliecināmies, ka nams ir atdzimis tieši 
bibliotēkai. kuldīgas bibliotekāri rūpīgi ir sa-
glabājuši arī priecīgos brīžus un padomājuši, 
kā ieinteresēt par pilsētu gan klātienes, gan 
virtuālos bibliotēkas apmeklētājus.

«Sērfojot» pa latvijas galveno bibliotēku 
mājaslapām, lai iepazītos ar novadpētniecī-
bas materiālu pasniegšanas veidiem, jau agrāk 
uzmanību bija piesaistījusi datubāze «kuldī-
ga: vēsture, notikumi, cilvēki» (http://www.
mantojums.kuldiga.lv). Tagad mums ir iespēja 
iepazīties ar tās veidotājiem un uzklausīt ie-
dvesmojošu stāstījumu par galvenajām darba 

metodēm. Viena no kuldīgas Galvenās biblio-
tēkas struktūrvienībām ir automatizācijas un 
informācijas resursu apstrādes nodaļa jeb, kā 
viņi paši sevi labskanīgi dēvē, aiRaN. Šīs no-
daļas darbinieku pienākumos ietilpst darbs ar 
mājaslapu, regulāra informācijas sagatavošana 
laikrakstam «kurzemnieks» un pašvaldības 
izdevumam «kuldīgas Novada Vēstis», kā arī 
elektroniskā kataloga veidošana. Trīs nodaļas 
darbinieki realizē visas ieceres, kas saistītas ar 
novadpētniecības materiālu popularizēšanu, 
digitalizēšanu, datubāzu un virtuālo izstāžu 
veidošanu, atmiņu pierakstiem gan audio, gan 
video versijā. Šī darba augļi redzami bibliotē-
kas mājaslapā. datubāzei «kuldīga: vēsture, 
notikumi, cilvēki» ir plaši izvērsta struktūra, 
kas ietver ne tikai visus svarīgākos pilsētas 
objektus, bet arī tādus tematus kā kuldīga 
literatūrā, novada kino ļaudis, filmas, kurās 
redzama kuldīgas apkārtne. Pateicoties sadar-
bības līgumam ar vietējo laikrakstu redakciju, 
datubāzes lietotājiem ir pieejami rakstu piln-
teksti. Vizuāli datubāzi bagātina daudzveidīgs 
fotomateriāls. 

Vairāki interesanti projekti saista kuldī-
gas Galveno bibliotēku ar novada muzeju. 
izmantojot abu institūciju krājumus, izvei-
dotas virtuālās izstādes «Tautas frontei – 25. 
kuldīgas nodaļa», «Veckuldīgas pilskalns – 
2014. gada arheoloģijas piemineklis» u.  c. 
jau ienākot bibliotēkā, informatīvajā ekrānā 
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var iepazīties ar novadpētniecības materiālu 
apkopojumu. 

Ražīgs projekts bijis arī «dzīvesstāstu un 
atmiņu vākšana, dokumentēšana, apstrāde 
un publicēšana», kurā jūtama liela iedzīvotā-
ju atsaucība un atbalsts. Bibliotēkas mājasla-
pā var iepazīties ar vienu no atmiņu pieraks-
tiem – tas ir videoieraksts par kuldīgas pil-
sētas laukumu. Gribētos novēlēt šos vērtīgos 
resursus vairāk izcelt mājaslapas struktūrā, 
lai lietotājam nebūtu jāmeklē daudzajās pa-
kalpojumu sadaļās. Novadpētniecības mate-
riāli uzrunā ne tikai virtuāli – bibliotēkā ar 
tiem var iepazīties, atverot daudzās mapes 
un grāmatas, kas izvietotas atsevišķā plauktā.   

Novadpētniecība ir viens no kuldīgas bib-
liotēkas nozīmīgākajiem darba virzieniem, 
kas tiek veikts ciešā sadarbībā ar visām  novada 
bibliotēkām. 2015. gada 23. maijā noslēdzās 
bibliotēkas organizētais novadpētniecības 
konkurss kuldīgas, alsungas un Skrundas 
novada pašvaldību publisko bibliotēku bib-
liotekāriem «Urķīgais novadpētnieks». Tā 
mērķis – aktivizēt bibliotēku darbu vietējā 
kultūras mantojuma apzināšanā un uzlabot 
darbinieku prasmes darbā ar modernajām 
informācijas tehnoloģijām – tika veiksmīgi 
sasniegts. konkursa dalībnieku paveiktais 
tika izvērtēts kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 
kopā ar kuldīgas novada muzeja direktori  
daci Bumbieri. konkursa balvu fonds bija 
450 eiro. Pirmo vietu ieguva daiga Riežniece 
no  kabiles pagasta bibliotēkas, otro vietu – 
daina jaunzeme no Nīkrāces pagasta biblio-
tēkas, trešo vietu – lāsma Veigelte no kur-
māles pagasta Priedaines bibliotēkas. Vizma 
Hartmane no laidu pagasta bibliotēkas un 
inese Šarkovska no Rendas pagasta bibliotē-
kas saņēma veicināšanas balvas.

Pārliecināmies, ka kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas bibliotekāri strādā ļoti radoši. 
kuldīdzniekiem ir daudz nākotnes ieceru 
novadpētniecības jomā. kā teica viena no 
aiRaN darbiniecēm, šajā darbā gribas ar-
vien iet dziļumā.

kuldīgas kolēģu pavadībā izstaigājam kat-
ru ēkas stūrīti. Bibliotēka ir ļoti skanīga, kā 
jau bijusī sinagoga.  Pat pusbalsī  teikts vārds 

te gūst skaļu  atbalsi.  lai Bērnu nodaļas ap-
meklētāju skaņās balsis netraucētu klusuma 
mīlētājus, ir iekārtota norobežota lasītava. 
Nākotnē plānots bibliotēkā izmantot skaņu 
izolējošus materiālus.  

Bibliotēka iekārtota tā, lai ikviens šeit jus-
tos gaidīts un viņa intereses iespēju robežās 
akceptētas. ar īpašu mīļumu bibliotekāri rū-
pējas par visjaunākajiem apmeklētājiem – ko-
pīgi iet pārgājienos, rosina aktīvai darbībai un, 
uzslavējot par  paveikto, iepriecina ar kādu 
kārumu. Bibliotēkā ir literatūra visa vecuma 
grupām, arī bilžu grāmatas mazuļiem, galda 
spēles, animācijas filmas, pieejami interneta 
pakalpojumi. Bērni bibliotēkā pavada daudz 
laika, arī mūsu apmeklējuma brīdī mazie lasī-
tāji  ir kuplā skaitā. 
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Bibliotēkā ir nakts abonements – izdevu-
mus var saņemt 30 minūtes pirms darba laika 
beigām un atdot nākamās darbdienas rītā līdz 
plkst. 9.00. Šeit ir arī iespēja noskatīties filmas 
portālā www.filmas.lv un izmantot WiFi. Bib-
liotēkas mājaslapas sadaļā «jautā bibliotekā-
ram» var saņemt virtuālās uzziņas. Cilvēkiem 
ar redzes problēmām tiek piedāvāta speciali-
zēta datortehnika, arī lupas. Blakus ēkā, kas 
reiz bijusi ebreju lūgšanu nams, ir iekārtots 
kuldīgas Mākslas nams. Te notiek aktīva kon-
certu un mākslas izstāžu darbība. 

apskatījuši bibliotēku un aprunājušies ar 
kolēģiem, izmetam līkumus pa pilsētas ie-
lām un Ventas krastu. kuldīga patiešām ir 
ļoti sakopta, skaista mazpilsēta ar tikai sev 
raksturīgiem akcentiem. Mazā alekša upīte, 
plūstot gar māju sienām, te ienes Venēcijas 
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noskaņas. Pārsteidz ziedu bagātība, ir daudz 
interesantu skulptūru – akmenī iemūžinātas 
pat dziedošās suitu sievas. Uz mājas jumta 
novietota kaila vīrieša skulptūra esot izraisī-
jusi pārpratumu – kāda sieviete izsaukusi po-
liciju, jo noturējusi to par dzīvu cilvēku, kurš 
gatavojas lēkt Ventā. 

Citas dimensijas izjūtas pārņem muzejā 
«Cits laiks». daudzi vēl atceras sarkanā krāsā 
iekrāsoto padomju dzīvi, toties sen vairs nav 
aculiecinieku notikumiem, kas risinājušies 
17.gadsimtā Stafenhāgena namā ielas pretējā 

pusē. Mūsdienās  šeit apskatāma Zviedrijas 
karaļa kārļa Xii  atstātā senā lāde, bet, lai to  
iznestu, būtu jānojauc siena. kuldīga ir pil-
sēta, kurā gribētos atgriezties, jo nepaspējām 
apskatīt vēl tik daudz, taču šoreiz mūsu ceļš 
ved tālāk – uz bibliotēku pilī. arhitekta Vil-
helma Neimaņa projektētā Pelču pils celta no 
1900. līdz 1904. gadam firstam Mihailam fon 
līvenam. jau toreiz pils rietumu stūrī iekārto-
ta plaša bibliotēka un skaisti veidotos grāma-
tu skapjos pūsts silts gaiss no centrālapkures. 
Grāmatu skapji joprojām gatavi pildīt savu 
funkciju, saglabājies arī balkons un vītņu kāp-
nes, kas vedušas uz telpas otro stāvu. Bibliotē-
kā ir bijusi savākta retu sējumu kolekcija par 
muižnieku ģenealoģiju un zinātniskie raksti. 
Firstam M. fon līvenam paticis tajā uzturēties 
un nodoties savu ciltsrakstu pētīšanai.

Tagad pilī atrodas Pelču speciālā inter-
nātskola – attīstības centrs, taču pāris nelie-
las telpas (patālu no kādreizējās bibliotēkas 
vietas) aizņem arī Pelču pagasta bibliotēka. 
Tā atvērta 1953. gadā un toreiz atradās tie-
ši firsta līvena bibliotēkas telpās. 1967. gadā 
bibliotēka tika pārcelta ārpus pils. Tā vairāk-
kārt mainījusi adreses, līdz 2009. gadā ceļš 
atkal veda uz pili. Bibliotēkai ierādītās telpas 
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Grāmatas pārvērtības 

ilgstoši nebija remontētas. Remonts notika 
2011. gadā. atjaunotās ozolkoka grīdas un 
pēc autentiskiem paraugiem izgatavotās dur-
vis šodien rada īpašu noskaņu. arī bibliotēkas 
darbs ir īpašs un ieguvis atzinību starptautiskā 
mērogā. Par projektu bērniem «Mazā novad-
pētniecības skola» Pelču pagasta bibliotēka 
saņēmusi eiFl (Electronic Information for 
Libraries) inovāciju balvu publiskajām bib-
liotēkām izglītības jomā. Pelču bibliotēka ir 
viena no četrām apbalvotajām šajā kategorijā, 
pārējās ir no Meksikas, kenijas un Moldovas. 
Balvā piešķirti 1500 dolāri (tie tiks izlietoti, ie-
gādājoties tehniku novadpētniecības projektu 
turpināšanai), kā arī sertifikāts, kurus saņemt 
bibliotēkas vadītāja daina Girvaite ir aicināta 
eiFl starptautiskajā konferencē dānijā. 

Projektā «Mazā novadpētniecības skola» 
pagasta bērni tika iepazīstināti ar Pelču pils 
vēsturi un leģendām, mācīti veidot animāci-
jas filmiņas, paši tās gan zīmējot, gan režisē-
jot. Projektā bija iesaistīti aptuveni 20 bērnu 
vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Paveikto varēja 
noskatīties leģendu nakts laikā Pelču pilī, kā 
arī digitālajā izstādē «Pelču pagasta bērnu ie-
guldījums pagasta novadpētniecības popula-
rizēšanā» bibliotēkā.

Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja balvas 
saņem bieži. Tā 2014. gadā viņai piešķirta 
kuldīgas novada balva kultūrā par radošumu 
un uzdrīkstēšanos.  Par to, ka šī balva ir pel-

nīta, pārliecināmies, draudzīgi satilpstot ma-
zajā bibliotēkā. Pils un bibliotēkas vēsture, kā 
arī šodienas aktualitātes uzskatāmi redzamas 
datora ekrānā. Plauktā glīti sarindotas novad-
pētniecības mapes ar unikāliem materiāliem. 
jūtams, ka bibliotēkā darbojas arī bērnu čak-
lās rokas – pirms nolietota grāmata nonāk 
makulatūrā, tā pārtapusi papīra ezī.  

dainas Girvaites vadībā izstaigājam pili un 
parku. ieejam 2011. gadā atjaunotajā bijušajā 
ledus pagrabā ar klētiņu virsbūvē. Tagad tas ir 
brīvā laika pavadīšanas centrs. 

līdz ar to mūsu mācību brauciens ir noslē-
dzies. Paldies kuldīgas un Pelču kolēģiem par 
sirsnīgo uzņemšanu un jaunām idejām.  



Foto: daina ģeibaka



ingŪna stranga
Bilingvāli pasākumi 
pirmsskolas vecuma bērniem

ingŪna stranga
labās prakses  piemēri bilingvālu pasākumu 
organizēšanai bibliotēkās 
pirmsskolas vecuma bērniem 

ingrĪDa rasa, margita zemĪte
trešā  bišumuižnieku tikšanās Bišumuižā

gunta ozola 
mācies un atpūties rīgas Centrālajā bibliotēkā  
mākslas un mūzikas krājuma nodaļa  
(no 2012.gada līdz šodienai)

renĀte KrŪma
rainim un aspazijai – 150 

renĀte KrŪma
uzmanības lokā – autors

salliJa Krauze, 
DziDra guDĻeVsKa 
Darbs ar jaunākajiem lasītājiem 
rCB filiālbibliotēkā «zemgale»
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Rīgas domes izglītības, kultūras un spor ta 
departamenta (Rd ikSd) atbalstītā projekta 
«dialogs. Bilingvāls» ietvaros RCB un filiāļu 
bibliotekāriem bija iespēja piedalīties nodar-
bībās, kuru mērķi bija gūt informāciju, kas 
veicinātu izpratni par bilingvālo izglītību, un 
iepazīt metodes darbam ar bērniem, kuriem 
latviešu valoda nav dzimtā valoda. Nodarbī-
bas vadīja latviešu Valodas aģentūras galvenā 
speciāliste metodiķe Vineta Vaivade un latvi-
jas Universitātes medijpedagoģijas doktorante 
liene Valdmane. Pateicoties lektoru intere-
santajam bilingvālās izglītības teorētiskajam 
izklāstam un bibliotekāru praktiskajā darbībā 
izzinātajām metodēm, ir gūtas daudzpusīgas 
un ļoti nozīmīgas zināšanas un prasmes. Ņe-
mot vērā temata nozīmīgumu un to, ka no-
darbību dalībnieku loks bija ierobežots, šajā 
rakstā iekļauts saīsināts priekšlasījumos aplū-
koto tēmu atreferējums, aprakstītas RCB bib-
liotekāru grupu un individuālajā darbā izmē-
ģinātās metodes un idejas to pielietojumam, 
norādīti gan lektoru minētie, gan arī citi, in-
ternetā pieejami, resursi.  

Sabiedrības integrācijas procesā bibliotē-
kai ir ļoti liela nozīme. Tā ir ne tikai vieta, 
kur iegūt daudzpusīgu informāciju un ma-
teriālus, bibliotēkā noris ikdienas saskarsme 
gan ar pamatiedzīvotājiem, kuri dažādu ie-
meslu dēļ nav apguvuši latviešu valodu, gan 
ar dažādu kultūru pārstāvjiem, imigrantiem. 
Bibliotēkas jau ir, bet var būt vēl lielāks at-
balsts tiem, kuri vēlas izzināt un iepazīt lat-
vijas kultūru, apgūt vai pilnveidot latviešu 
valodas zināšanas. Viens no atbalsta pasāku-
mu veidiem ir bilingvisms komunikācijā un 
aktivitāšu organizēšanā.

kas ir bilingvisms? Teorijā sniegtais skaid-
rojums – bilingvisms ir stāvoklis, kad atse-
višķs indivīds, noteikta sabiedrība vai tās 
daļa prot un saziņā lieto divas valodas. Tur-
klāt tā nav valodu lietošana juku jukām, bet 
gan katras valodas lietošana noteiktā situāci-
jā1. ar valodas prasmju attīstīšanu ir saistāma 
bilingvālā izglītība, kuras mērķis nav mācīt 
gramatiku, bet palīdzēt sniegt saprotamu sa-
turu. latvijā bilingvālās metodes parasti tiek 
lietotas latviešu un krievu valodā, bet arvien 
biežāk nākas saskarties ar situācijām, kurās 
komunikācijā jāizmanto arī starpvaloda (tre-
šā valoda), kas parasti ir angļu valoda. 

Bibliotēkās valodas prasmju pilnveidošana 
notiek neformālā vidē (formālā vide – skola, 
kursi), tāpēc tā ir nevis jāmāca, bet jālieto. Pa-
sākumu mērķis bibliotēkā nav iemācīt valodu, 
bet radīt vidi tās attīstībai. Bibliotekārs ir palīgs 
procesā, kurā galvenā«mācību viela» ir saziņas 
situācijas. Tas ir pamats, kā rīkojami bilingvāli 
pasākumi bērniem, – nevis kā mācības, bet kā 
pasaules iepazīšana, kurā tiek izmantota bērna 

1 Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. letonika.
lv [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 25. apr.]. Pieejams: http://
letonika.lv/groups/default.aspx?r=1107&q=lietot&id=2
060872&g=1

bilingVĀli PasĀkUmi 
PirmsskOlas VeCUma bērniem

INGŪNA STRANGA
RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste

 latviešu Valodas aģentūras galvenā 
speciāliste metodiķe Vineta Vaivade
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dabiskā izziņas tieksme. jo mazāk nodarbība 
bibliotēkā līdzinās mācību stundai, jo labāk.   

lai bilingvāli pasākumi pirmsskolas ve-
cuma bērniem būtu sekmīgi, jāievēro vairāki 
nosacījumi. Visnozīmīgākais no tiem – veidot 
pozitīvu psiholoģisko gaisotni, jo bērni mācī-
sies latviešu valodu tikai tad, ja viņiem tas sa-
gādās prieku. Pozitīvu vidi veido pieaugušā un 
bērna attiecības, kurās bibliotekārs ir partne-
ris, nevis vienīgi zināšanu sniedzējs. Partneris 

Parasti pieaugušie vēlas, lai bērni apgūst to, 
ko ir radījuši citi, un maz domā par to, ko 
bērni var radīt paši, taču tieši tas viņus inte-
resē visvairāk. Bērniem patīk sacerēt pasakas 
un stāstus. ja pieaugušais pierakstīs bērnu 
darbus un tad kopā tos skaļi nolasīs, bērni 
klausīsies ar pavisam citu interesi. kļūdains 
ir viedoklis, ka sarunu tematam ar mazu 
bērnu jābūt pavisam vienkāršam. Nevajag 
radīt infantilu pasauli, jo bērns ir saprātīgs 
radījums un arī sešos, septiņos gados viņam 
var piedāvāt grāmatas, kurās aplūkotas kādas 
problēmas, nopietnas, bet aizraujošas lietas. 
Var, piemēram, izmantot dzīvnieku pasakas, 
saistot tās ar cilvēku dzīvi.  

Nodarbībās nedrīkst aizmirst par kustī-
bām. integrētā nodarbībā aktivitātes mijas: 
runāšana, stāstīšana, darbošanās, spēles, ro-
taļas. katram bērnam patīk veidot reālas lie-
tas, iesaistīties interesantos uzdevumos un būt 
kopā ar draugiem, tomēr jāievēro – mūsdie-
nu bērniem nepatīk sarežģīti uzdevumi, kuru 
veikšanai vajadzīga liela pacietība. Turklāt visā 
ir jāpiedalās nodarbības vadītājam, jo, darbo-
joties kopā, pazūd pieaugušā loma, veidojas 
lielāka uzticēšanās un saprašanās. ja nodarbī-
bas mērķis ir palīdzēt apgūt valodu, tad spēlei 
vienmēr ir kāda nozīme, jēga, kas to veicina.

lasītprasmes apgūšanai bērniem vispirms 
jāmāca saklausīt vārdā burtus. Vēlams iz-
mantot ilustrācijas. Tomēr, arī iemācījušies 
atsevišķus vārdus, bērni vēl nespēj valodu lie-
tot. Saistot vārdus kopā, viņi labāk saprot, kā 
veidojas teksts. lasīt bērni mācās vienreiz un 
vienā valodā. ja bērns ir iemācījies lasīt savā 
valodā, viņš to viegli var izdarīt arī svešvalodā. 

Pasākuma gaitā vadītājam ir jāizvairās no 
vērtēšanas. Tā kā bilingvālo nodarbību uzde-
vums ir veicināt saziņu, nevajag raizēties par 
valodas tīrību. līdzko pieaugušais sāk skaļi 
norādīt uz kļūdām, saziņas process beidzas. 
Bērnam zūd arī pamata motivācija – prieks, 
gribēšana un vajadzība sarunāties. Nodarbī-
bas laikā nepareizi izrunātos grūtos vārdus 
var kopīgi atkārtot nodarbības beigās, tas 
veicina šo vārdu iegaumēšanu.   

Parasti nodarbībās neformālā vidē pie-
dalās bērni ar dažādām valodas prasmēm 
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latvijas Universitātes 
medijpedagoģijas 
doktorante liene Valdmane

norāda ceļus, nevis deklarē neapstrīdamu un 
absolūtu patiesību. ja pieaugušais spēj būt kā 
bērns, viņš kļūst par spēļu un rotaļu biedru. 
Un arī par uzvarētāju attiecību veidošanā. 

Valodas zināšanas iekļauj četras prasmes: 
runāšana, klausīšanās, lasīšana, rakstīšana. 
Valodu mācās (likumi, gramatika, valodas 
konstrukcijas utt.), un valodu lieto. Sākuma 
un nozīmīgākais posms valodas apguvē ir 
saziņa, kurā noteicošā ir runāšana un klausī-
šanās, kas ļauj saprast sacīto, uztvert tā jēgu, 
tāpēc obligāta bērnu bilingvālo nodarbību 
sastāvdaļa ir komunikācija, jo tās viņiem šo-
dien ļoti pietrūkst. Vadītājam ir mazāk jāru-
nā pašam, bet vairāk jārosina bērni – stāstīt, 
atklāt savu viedokli. Sarunu var sākt ar vien-
kāršākajām teikumu konstrukcijām: «Man 
patīk…», «Man nepatīk…», «Es saprotu, 
ka…». Svarīgi panākt, lai bērns nebaidās ru-
nāt, bet cenšas to darīt. klausītājam ir jābūt 
pacietīgam un gatavam atbildēt uz daudziem 
jautājumiem. ja bērns vairākkārt nesaņems 
atbildi, viņš noteikti vairs neko neprasīs. 
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un sagatavotības pakāpi. Tas nav jāuzskata 
par šķērsli interesantam pasākumam, lai 
gan vadītājam nepieciešama papildu saga-
tavošanās un plānošana. Šķēršļi rodas tad, 
ja pieaugušais pauž savu attieksmi pret 
bērnu dažādajiem zināšanu līmeņiem. Pa-
saules prakse rāda – bērni lieliski iemācās 
divas, trīs valodas, tomēr laika periods, cik 
ātri tas notiek, ir individuāls un atkarīgs no 
daudziem faktoriem: temperamenta, psi-
holoģiskās situācijas u. c. dažiem bērniem 
ir grūti izteikties pat savā dzimtajā valodā, 
citiem – saprast priekšā lasītu tekstu u. tml., 
tāpēc nodarbības vadītājam nav jāraizējas, 
ka vājāk sagatavotie bērni kaut ko nezinās 
un nesapratīs. Nevajag domāt, ka bērnam 
jāsniedz tikai vienkāršākā informācija, pro-
ti, tas, ko viņš jau zina. Tad bērns nodarbībā 
neko jaunu un noderīgu neiegūs. 

Bilingvālu nodarbību pirmsskolas vecu-
ma bērniem nav ieteicams plānot agrās rīta 
stundās, kad lielākajai daļai bērnu organisms 
vēl nav atmodies. Savukārt vēlās vakara stun-
dās bērna nogurums var izpausties kā enerģi-
jas pārpilnība. Vienmēr jāņem vērā arī laika 
limits – bērniem interese zūd apmēram pēc 
20 minūtēm (bibliotēkas vidē – 30 minūtēs). 
Nozīmīga ir tēmas izvēle – bērni klausīsies 
vadītājā un aktīvi piedalīsies pasākumā tikai 
tad, ja viņiem būs interesanti. Nodarbības 
panākumus garantē jautrība, piedzīvojumi, 
pārsteigumi. labākai valodas apguvei ietei-
camas vismaz četras tematiski saistītas no-
darbības. intriga ir īstais brīdis vienu pasāku-
mu beigt, bet otru turpināt. katras nodarbī-
bas sākumā vēlams iepazīstināt dalībniekus 
ar tematu («Šoreiz es gribu pastāstīt par…») 
un definēt, kuru valodas daļu plānots apgūt. 
Tādā veidā visiem – gan bērniem, gan viņu 
vecākiem – ir zināms nodarbības saturs un 
mērķis. labi, ja, nodarbībām noslēdzoties, ir 
kāds skatāms rezultāts, piemēram, izveidots 
neliels iestudējums, tas dod padarīta darba 
izjūtu.

Pirmsskolas vecuma bērni nodarbības 
apmeklē pieaugušā (vecāki, vecvecāki, auk-
le u. c.) pavadībā. Vecāku klātbūtni var sek-
mīgi izmantot, īpaši ja panāk viņu uzticību 

un labvēlīgu attieksmi. Vecākus var iesaistīt 
nodarbībās, taču viņiem var piedāvāt arī citu 
laiku pavadīšanas veidu, teiksim, iepazīties 
ar materiāliem un interneta resursiem lat-
viešu valodas apguvei (piemēram,«Vecāku 
rokasgrāmata»2), lasīšanas veicināšanai u. c. 

bilinGvĀlu noDARbību 
MeToDes un ApRAksTi

iePaZĪŠaNĀS SaRUNaS:

l Nodarbības dalībnieks nosauc savu  
vārdu un  pasaka, kas viņam patīk, kas ne-
patīk («Mani sauc…», «Man patīk…», «Man 
nepatīk…»). katrs nākamais dalībnieks at-
kārto iepriekšējā teikto un papildina, runājot 
par sevi.

lieTU, PRiekŠMeTU NoSaUkŠaNa:

l Telpā ir izvietotas zīmītes, uz kurām 
uzrakstīti priekšmetu un lietu nosaukumi 
(logs, grāmata, plaukts u. tml.). Pēc kāda lai-
ka šīs zīmītes tiek nomainītas ar citām, ku-
rās lietvārdi papildināti ar darbības vārdiem 
(izslēgt gaismu, paņemt grāmatu u. tml.), vēl 
pēc laika – lietvārdus papildina īpašības vār-
di (gaiša gaisma, liela grāmata u. tml.).
l Papīra lapā izgriež vai izplēš caurumu.  

dalībnieks skatās caur to uz telpu un nosauc 
redzamās lietas.
l dalībnieki sadalās komandās, katrai 

no tām tiek iedots vienāds skaits plastmasas 
glāžu. Vadītājs izvēlas vienu burtu, ar kuru 
dalībniekiem jānosauc vārdi. Nosaucot vār-
dus ar attiecīgo burtu, no glāzēm tiek veidots 
«tornis». Uzvar komanda, kuras «tornis» ir 
visaugstākais.

MĪklaS UN aTMiNējUMi:

l Uz papīra tāfeles izklaidus ir uzrakstīti 
burti, divi no tiem īpaši iezīmēti. izmantojot 

2 divvalodīgi bērni : vecāku rokasgrāmata. Māci 
un mācies latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 
2015. g. 25. apr.]. Pieejams:  http://maciunmacies.
valoda.lv/images/Maci/Vecakiem_Vecaki_izlasiet/
Rokasgr%C4%81mata.pdf
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iezīmētos burtus, dalībnieki cenšas atminēt 
pasaku tēla vārdu, par kuru būs nodarbība.
 Mazākiem bērniem vārda veidošanai var iz-
mantot izklaidus uzrakstītas zilbes, bet pasa-
kas nosaukuma veidošanai – vārdus.
l katrs nodarbības dalībnieks saņem di-

vas dažādu krāsu lapiņas. Uz vienas krāsas 
lapiņām ir uzrakstīts kāds vārds, uz otras – jā-
uzraksta trīs teikumi, kas šo vārdu raksturo. 
Citiem pēc šo teikumu nolasīšanas ir jāatmin 
uzrakstītais vārds.
l katrs dalībnieks saņem kartīti, ko ne-

drīkst rādīt citiem. Uz kartītes ir kāda dzīv-
nieka attēls (cits variants: kāds no pasaku 
tēliem). dalībnieki sadalās pāros un viens 
otram piesprauž uz muguras savu kartīti. Uz-
dodot jautājumus, dalībnieks cenšas atminēt, 
kas redzams viņam uz muguras piespraustajā 
kartītē. atbildēt uz jautājumiem drīkst tikai 
ar «jā» un «nē». kad dzīvnieks ir atminēts, 
kartīti noliek uz galda. Uzvar pāris, kurš uz-
devumu veicis visātrāk.

 
ValodaS SPēleS:

l dalībnieki veido stāstījumu par tema-
tu. Vadītājs pieraksta stāstīto (runāto) teks-
tu un izveido tam kopiju. Tad tekstu sagriež 
pa atsevišķiem vārdiem, no kuriem tas jā-
konstruē no jauna. Pēc tam konstruēto teks-

tu salīdzina ar sākotnējo variantu (izveidoto 
kopiju).
l katrs dalībnieks uzraksta uz papīra 

lapas vienu vārdu. lapu saburza, izveidojot 
piku. dalībnieki un telpa tiek sadalīta divās 
daļās. katra komanda met savas pikas otras 
komandas pusē tā, lai viņu daļā to paliktu 
pēc iespējas mazāk. Pēc «pikošanās» beigu 
signāla dalībnieki lasa vārdus no savā pusē 
nomestajām pikām un veido no tiem teiku-
mus. 
l Uz trim lielām papīra tāfeles loksnēm 

uzrakstīti dažādu krāsu nosaukumi (zils, 
brūns, zaļš). Pirmajā lapā izmantots balts 
pamats un visiem vārdiem melni burti, 
otrajā – katrs vārds ir savā krāsā (brūns – 
brūnā, zaļš – zaļā), bet trešajā – katrs vārds 
ir citā krāsā (brūns – zilā, zils – dzeltenā). 
dalībnieki meklē nosauktās krāsas telpā, 
apģērbā, grāmatās u. c.

SaRUNaS PaR GRĀMaTĀM:

l katrs dalībnieks saņem kartīti ar kā-
das lietas vai būtnes attēlu. Tiek priekšā 
lasīts teksts. kad tiek nosaukta attēlotā lie-
ta vai būtne, dalībnieks paceļ savu kartīti. 
  
l Tiek sagatavotas lapas ar dažādiem 

grāmatu vāku attēliem par vienu dzīvnieku. 

Nodarbību 
dalībnieki
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 dalībnieki pastāsta par attēloto dzīvnieku, 
zem katra attēla tiek pielikts iepriekš sagata-
vots grāmatas nosaukums. 
l katrs dalībnieks saņem trīs lapas, uz 

kurām ir dažādi attēli no vienas grāmatas. 
dalībnieki pastāsta, par ko būs rakstīts grā-
matā, no iepriekš sagatavotām lapiņām ar 
burtiem un vārdiem veido tās nosaukumu.
l dalībnieki noklausās nelielu grāmatas 

fragmentu un pēc lasījuma pasaka, kas grā-
matā notika iepriekš, kas notiks pēc tam.
l dalībnieki saņem teksta fragmentu ar 

tukšām vietām vajadzīgo vārdu ievietošanai 
(cits variants: dažus vārdus tekstā aizstāj ar 
attēlu).
l katrs dalībnieks saņem aprakstu par 

kādu dzīvnieku un iepazīstas ar to. dalīb-
nieki aplūko šī dzīvnieka attēlus grāmatās 
un/vai noskatās multfilmu un/vai noklausās 
dziesmiņu. dalībnieki salīdzina, kas ir attē-
lots patiesi, kas – nē. 
l Stāstījuma (pasakas) veidošana, izman-

tojot tikai grāmatu vāku attēlus.

RADošs TeMATA izklĀsTs
 (PaRaUGi NodaRBĪBU VadĪTĀjieM)

Par katru lietu var veidot stāstu, par katru 
stāstu var veidot daudzus stāstus. Nepiecie-
šama tikai radoša izdoma un vēlēšanās vei-
dot ko jaunu, interesantu un aizraujošu.

kĀ RadoŠi STĀSTĪT PaR lieTĀM:

l koka karote – kas ir koks, kur aug koki, 
kā koks kļuvis par karoti, karote kā galda piede-
rums ēšanai, karote kā svara un garuma mērī-
tājs, kā mūzikas instruments (ritmam), rotaļas 
ar karoti (kurš ātrāk aiznesīs olu karotē u. c.).
l Porcelāna zaķītis – ko zaķīši dara, kur 

dzīvo, citas lietas ar burtu«z», zaķīšu teātris, 
teātris par«Zaķīša pirtiņu» kopā ar ģimeni, 
zaķīša veidošana no māla, uzlīmītes ar grā-
matām par zaķiem.
l Mašīna – krāsas, transporta līdzekļi, 

ģimenes ceļojums uz veikalu, muzeju, pilsē-
tu, drošība braucot, gadalaikiem piemēroti 

transporta līdzekļi, sacīkšu braucēji, grāma-
tas, pasakas, dziesmiņas par auto.

 
kĀ RadoŠi iZMaNToT TekSTU:

l Stāsts no grāmatas par pirmo skolas 
dienu – katrs dalībnieks saņem kartīti, kas 
raksturo pirmo skolas dienu. dalībnieki 
iesais tās sarunās par dienas gaitu, piemēram, 
kā bērni parasti iet gulēt un ceļas no rīta, ko 
ēd brokastīs – ko mamma liek vai ko paši 
grib. Sarunai par rīta vingrošanu seko kustī-
bu rotaļa,  bet turpinājumā – zīmējuma vei-
došana par skolu. 
l Pasaka par peļķi- dalībnieki uzzīmē 

peļķi un pastāsta ar ko šis vārds asociējas.
Uz virsmas izlietā ūdenī bērni ar pirkstiem 
veido peļķi, klausās stāstījumu un sarunājas 
par dabu, dabas parādībām, peļķēm, skata un 
skaita peļķes grāmatu attēlos utt.

kĀ VeidoT PaSĀkUMUS CiTU 
kUlTūRU iePaZĪŠaNai:

l Telpā ir vairākas «stacijas» – galdi, uz 
kuriem izvietotas dažādas ar nacionālajām 
spēlēm saistītas lietas. dalībnieki stāsta par 
savas tautas spēlēm, citi uzdod jautājumus.
l dažādu tautu pasaku iepazīšanas ne-

dēļa – katra diena veltīta citai kultūrai.
l Nacionālo kultūras biedrību iesaistī-

šana pasākumos, aicinājums dāvināt biblio-
tēkai grāmatas reti sastopamās valodās.
l Nacionālo kultūras biedrību pārstāvju 

iesaistīšana materiālu veidošanā par biblio-
tēku, tās aprīkojumu, iespējām, pakalpoju-
miem. iespējams veidot filmiņu, kuru vēlāk 
var izmantot pēc vajadzības. 

inTeRneTA ResuRsi – 
pAlīGs bilinGvĀlu 

noDARbību veiDoTĀjieM

MeTodiSkie MaTeRiĀli

latviešu valodas aģentūras elektroniskie 
mācību un metodiskie materiāli. Māci un 
mācies latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 
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2015. g. 25.  apr.]. Pieejams:  http://maciun-
macies.valoda.lv/images/Maci/informati-
vais_buklets_lV.pdf

Pirmsskolas bilingvālo izglītības prog-
rammu izstrādes teorētiskais pamatojums – 
latviešu valodas aģentūra. Māci un mācies 
latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 2015.  g. 
25.    apr.]. Pieejams:  http://maciunmacies.
valoda.lv/images/Maci/Clil_Metodiskie-
Materiali/Pirmsskolas_bilingvalo_izgliti-
bas_programmu_izstrdes_teortiskais_pa-
matojums.pdf

Bilingvālās izglītības teorētiskās pamat-
nostādnes, plānošanas soļi, izglītības mo-
deļi. Viens no modeļiem: sarunas pirmajā 
valodā tik daudz, cik iespējams, un otrajā 
valodā tik daudz, cik nepieciešams; otrs 
modelis – 50% mācīšanās situāciju pirma-
jā valodā un tikpat daudz otrajā valodā. 
Pasaku klausīšanās, skatīšanās, lasīšana, 
rakstīšana, stāstīšana u. c., kas rosina bēr-
nu darboties. Temati nodarbībām:«Māju 
celšana», «Lāča piedzīvojums», «Mans fan-
tāzijas dzīvnieks». 

Māci un mācies latviešu valodu. Māci un 
mācies latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 
2015. g. 25.  apr.]. Pieejams:  http://maciun-
macies.valoda.lv/

Latviešu valodas pasniedzējiem – meto-
diskie materiāli, videomateriāli, ceļvedis 
valodas apguvei u.  c. Latviešu valodas 
apguvējiem – spēles, vārdnīcas, videoma-
teriāli, animācijas filmas u. c.

divvalodīgi bērni: vecāku rokasgrām. 
Māci un mācies latviešu valodu [tieš-
saiste] [skatīts 2015.  g. 25.    apr.]. Pie-
ejams:  http://maciunmacies.valoda.lv/
images/Maci/Vecakiem_Vecaki_izlasiet/
Rokasgr%C4%81mata.pdf

Skaidrojums par bilingvālo izglītību, 
motivācijas veidošana valodas apguvei, 
ieteikumi ģimenes, skolas vai bērnudār-
za sadarbībai, idejas kopīgai darbībai 
ar bērnu. Materiāls paralēli latviešu un 
krievu valodā.

PRakTiSki VeiCaMU UZdeVUMU, 
SPēĻU UN RoTaĻU aPRakSTi

Eglīte Inese. Tip top : 6 gadi : latviešu val. 
mazākumtautību bērniem /  inese eglīte ; in-
gunas kļavas-Švankas, edgara Švankas il. un 
dizains. – Rīga : Zvaigzne aBC, 2012. – 88  lpp. : 
il., notis. – iSBN 978-9934-0-2937-0 . 

interaktīvās spēles Māci un mācies lat-
viešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 2015.  g. 
25. apr.]. Pieejams:  http://maciunmacies.va-
loda.lv/speles

Spēles internetā pirmsskolas vecuma bēr-
niem valodas apguvei:
– atpazīt un sameklēt alfabēta burtus, vār-
dus;
– «Valodiņa» – spēle  pirmsskolas un sā-
kumskolas bērniem,  ietver 10  piedzīvo-
jumus: «Dzimšanas diena», «Pagalmā», 
«Bērnudārzā», «Uz ielas», «Rotaļlietu vei-
kalā», «Laukos», «Pastaiga mežā», «Liel-
dienas», «Ekskursija uz Zoo», «Ceļojums». 
Katram piedzīvojumam ir trīs līmeņi, ku-
ros jāveic dažādi uzdevumi. Ja bērns izpil-
da visus uzdevumus, tiek piešķirts diploms;
– «Runājošās pasakas» – trīs ilustrētas 
un ieskaņotas pasakas («Vislabākā lieta», 
«Slinkais Džeks», «Divi lācēni»), visas 
latviešu, krievu un angļu valodā. Katrai 
pasakai ir sagatavoti 10 interaktīvi uzde-
vumi.

Metodiskais pielikums diasporas nedēļas 
nogales skolu latviešu valodas mācību prog-
rammai : 5–6 gadus veciem bērniem. Māci 
un mācies latviešu valodu [tiešsaiste] [skatīts 
2015. g. 25. apr.]. Pieejams:   http://maciun-
macies.valoda.lv/images/Maci/diaspora_
MacibuMateriali/e-dia_5-6.pdf

Jautājumi dialoga rosināšanai, spēles, 
darba lapas par tematiem: «Dzīvnieki», 
«Māja», «Mājdzīvnieki», «Kas notiek ru-
denī?», «Pavasaris jau nāk», «Spēlējam 
teātri» u. c. Ieteikumi grāmatu tekstu 
izmantošanai nodarbībās (M.  Cielēnas, 
V. Plūdoņa, M. Laukmanes u. c.  dzeja, 



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

48

I. Ziedoņa, Brāļu Grimmu, latviešu tautas 
u. c. pasakas, J. Baltvilka stāsts u. c.).

Pirmsskolas izglītības mācību program-
ma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 ga-
dus veciem bērniem. Māci un mācies latviešu 
valodu [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 25. apr.]. 
Pieejams:   http://maciunmacies.valoda.lv/
images/Maci/Clil_MetodiskieMateriali/
Pirmsskolas_macibu_progr_bilingv_apgu-
vei_berniem.pdf

Valodas apguve, aplūkojot atsevišķus te-
matus: «Labdien! Es esmu…», «Es un 
mana ģimene», «Es rudenī», «Es braucu 
uz laukiem», «Es dzīvoju Latvijā» u. c.

Paveries un paskaties...: bilingvālā iz-
glītība pirmskolā. Atvērtā skola [tiešsaiste] 
[skatīts 2015. g. 25.  apr.]. Pieejams:     http://
atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/pirmskola/
risinajumi.htm

Aktivitātes nedēļas garumā radošai darbī-
bai pirmskolā (ar uzdevumu aprakstiem): 
«Konstruējamā pirmdiena», «Gardā otrdie-
na», «Minamā trešdiena», «Mīļā ceturtdie-
na», «Super piektdiena». Rotaļu apraksti. 
Tēlotājdarbības veicināšana un uzdevumi.
Aktivitātes valodas pilnveidei, sarunas par 
grāmatām: M. Mellēna «Manas mājas», 
Z. Ērgle «Saulainie nami», L. Vāczemnieks 
«Pilsētas vēderā», H. K. Andersens «Nāri-
ņa» un dzejoļi ar attēlojamu darbību. 

Zaiceva T. darba lapas mazākumtautību 
bērniem latviešu valodas rotaļnodarbībās : 
3–5 gadi. pirmsskola.lv [tiešsaiste] [skatīts 
2015. g. 25. apr.]. Pieejams:      http://pirms-
skola.lv/node/660

Uzdevumi bērniem, izmatojot darba lapas 
attēlus: jāsaliek rotaļlietas kastēs, skapī, 
uz plaukta, ar smaidiņu jāatzīmē garšīgi 
ēdieni u. c.
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Bilingvālā saziņa ir īpašs komunikācijas 
veids, kas prasa specifiskas zināšanas. Tāpēc 
nozīmīgs ir RCB projekta «dialogs. Bilingvā-
li» ieguvums – jaunas prasmes darbā ar ma-
zākumtautību pirmsskolas vecuma bērniem. 
Projekta īstenošanas laikā RCB Bērnu lite-
ratūras nodaļā un deviņās filiālbibliotēkās, 
kas atrodas dažādos Rīgas rajonos, notika 
38 bilingvāli pasākumi, kuros vairāk nekā 
120 bērnu tika rosināti apgūt un pilnveidot 
latviešu valodas prasmi. Pasākumu mērķ-
grupa bija īpaša – mazuļi (4–7 gadi), kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes –, 
jo viņiem nereti ir samazinātas iespējas ap-
gūt latviešu valodu. Pasākumu vadīšana di-
vās valodās, īpašas metodikas apguve, darbs 
ar interesentu grupu, kuras dalībnieku skaits 
un zināšanas nav prognozējamas, – tas viss 
projektā iesaistītajiem bibliotekāriem bija 
liels izaicinājums. Pašlaik var apgalvot, ka 
RCB bibliotekāri ir kompetenti speciālisti, 
kuri guvuši lieliskus rezultātus, aizrautīgi un 
enerģiski strādājot ar mazākumtautību bēr-
niem. Pasākumu dalībnieku vecāku aptaujā 
(42 anketas) visi norāda, ka bilingvālās no-
darbības bibliotēkā ir bijušas bērnam no-
derīgas. Visatzinīgāk novērtēti bibliotekāri, 
draudzīgā atmosfēra, laipnā attieksme un 
mācīšanas metode. ir izteikti lūgumi biling-
vālus pasākumus rīkot biežāk un turpināt in-
teresantās nodarbības.  

Projekta gaitā gūtas vērtīgas atziņas un iz-
darīti vairāki secinājumi. lūk, daži no tiem:
l latviešu valodas prasmes pilnveidošana 

pirmsskolas vecuma bērniem ir aktuāla dau-
dziem, bet īpaši nozīmīga tā ir bērniem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes;
l lai iepazītu specifisku pasākumu orga-

nizēšanas metodiku, ļoti svarīga ir bibliote-
kāru apmācība (skat. «Bilingvāli pasākumi 

INGŪNA STRANGA 
RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste

labĀs Prakses  Piemēri
bilingVĀlU PasĀkUmU OrganiZēŠanai 

bibliOtēkĀs 
PirmsskOlas VeCUma bērniem 

pirmsskolas vecuma bērniem: ieteikumi pa-
sākumu rīkošanai» Rīgas Centrālās bibliotē-
kas gadagrāmata, 2015);
l pasākuma izdošanos pārsvarā nosaka 

emocionālā noskaņa – neformāla, brīva at-
mosfēra, sirsnība, labvēlība, draudzīgums, 
rotaļīgums, prieks, jautrība; 
l saziņas pilnveidošanai pirmsskolas ve-

cuma bērniem ir lietderīgi izstrādāt vismaz 
četru pasākumu programmu, kurā katrai no-
darbībai ir noteikts temats un definētas ap-
gūstamās prasmes;
l optimālais dalībnieku skaits mazāko 

bērnu bilingvālajos pasākumos ir 10, jo kat-
ram bērnam nepieciešama individuāla uz-
manība; 
l pasākumu vadīšanā vēlams iesaistīt di-

vus un vairāk bibliotekārus, jo vienam ir grūti 
un dažkārt neiespējami reizē vadīt nodarbību, 
tulkot tekstu un uzmundrināt mazuļus, īpaši 
ja uz nodarbību ierodas 15 un vairāk bērnu;
l organizējot pasākumus, ir lietderīgi iz-

veidot pieteikšanās sistēmu interesentiem;
l laikietilpīgs, bet vienlaikus arī ļoti no-

zīmīgs ir nodarbības sagatavošanas posms, 
kurā jāizdomā, ko vēlas panākt un kādus 
jaunus vārdus iemācīt, jāpielāgo metodes un 
materiāli; interesantākie pasākumi bija rūpīgi 
plānoti, tiem tika veidoti scenāriji;
l bilingvālu pasākumu pamatā ir daudz-

veidīgu metožu pielietojums vienā nodarbī-
bā: kustību rotaļas, spēles, grāmatu un bib-
liotēkas iepazīšana u. c. (skat. «Bilingvāli pa-
sākumi pirmsskolas vecuma bērniem: ietei-
kumi pasākumu rīkošanai» t.p.);
l bērnu atvērtību sarunām un aktīvai 

līdzdalībai būtiski veicina tērpi, maskas, ro-
taļlietas un pirkstiņlelles;
l lasījumiem paredzētos tekstu frag-

mentus vēlams iepriekš pārveidot, aizstājot 
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 grūtākos vārdus ar vieglāk saprotamiem un 
saīsinot tekstu;
l pasākuma norisē vēlams iesaistīt bērnu 

vecākus – viņu klātbūtne, palīdzība uzdevu-
mu veikšanā, atbalsts un uzmundrinājums ir 
svarīgs;  
l nozīmīgas ir balvas un telpas iekār-

tojums, kas var būtiski veicināt dalībnieku 
prieku un  svētku izjūtu; 
l pasākumu organizēšanai nepieciešami 

papildu finansiālie resursi – rotaļlietu, balvu, 
kancelejas preču iegādei.

Nodarbības temats: 
IEPAZĪŠANĀS BIBLIOTĒKĀ 
Nodarbības vieta: 
RCB Ķengaraga filiālbibliotēka
Mērķauditorija: 
pirmsskolas vecuma bērni (3–7 gadi)
Nodarbības ilgums: 50 min.

Sasniedzamais rezultāts:
l sasveicināšanās prasme («Labdien, 

mani sauc…»);
l vārdu krājuma bagātināšana (bibliotē-

ka, grāmata, liela grāmata, maza grāmata, 
lasīt, lasītava, žurnāls, burti, rakstnieks);  
l pieklājības frāžu apguve (labdien, lū-

dzu, paldies);
l bibliotēkas iepazīšana.

izmantojamie materiāli: Pepijas tērps, 
rokas lelles (Vinnijs Pūks, Vardīte), bumba, 
medaljoni (vienā pusē dalībnieka vārds, otrā 
– vārda pirmais burts), interneta pieslēgums, 
grāmatiņas šablons, plakāti ar dziesmu vār-
diem, krāsainie zīmuļi, balvas dalībniekiem.

Nodarbības norise:
1. dalībnieku sagaidīšana. Pie ieejas 

bibliotēkā apmeklētāju sagaida Pepija, Vin-
nijs Pūks un Vardīte (izmantoti kostīmi un 
rokas lelles), viņi sasveicinās ar katru dalīb-
nieku un pauž prieku par tikšanos.

2. iepazīšanās aktivitāte. dalībnieki 
veido apli, pasākuma vadītāji sasveicinās ar 
bērniem dažādās valodās un pastāsta, cik 
dažādās valodās var sasveicināties (labdien, 
добрый день, bonne journée, hola, hello, labu 
dienu).  

3. Pepija iepazīstina ar dziesmiņu, ar 
kuru sāksies katra nodarbība, un pastāsta par 
tekstu, kurā ir labas dienas novēlējums vi-
siem. Vispirms pa rindiņai tiek lasīts priekšā 
dziesmiņas teksts, tad bērni to kopīgi atkārto 
un nodzied:

labu dienu, labu dienu gribu tev teikt, 2 x
labu dienu, labu dienu novēlēt tev. 2 x
lai saulīte silda, bērniņi smaida,
dziesmiņas vārdi skan.
4. iepazīšanās spēle. Pepija stāv apļa 

vidū un, metot bumbu kādam no dalībnie-
kiem, uzdod jautājumu: «Kā tevi sauc?» Tas, 
kurš noķer bumbu, atbild: «Mani sauc…»

5. iepazīstināšana ar nodarbības tēmu. 
Pepija pastāsta, ka ir atbraukusi  uz latvi-
ju no Zviedrijas. latvijā Pepija iemācījusies 
latviešu valodu un šodien grib kopā ar bēr-
niem runāt latviski. Pepija uzdod jautājumus 
(bērni var atbildēt krievu valodā, Pepija sa-
cīto pārtulko): «Kādā zemē mēs dzīvojam?», 
«Kādā valodā Latvijā runā cilvēki?», «Kur 
mēs tagad atrodamies?», «Kas ir bibliotēka?»

6. Bērni iepazīst bibliotēku. dalībnieku 
izveidotais vilcieniņš dodas uz abonementa 
nodaļu. Pepija uzdod jautājumus (bērni var 
atbildēt krievu valodā, Pepija sacīto pārtul-
ko): «Ko jūs redzat visapkārt?», «Kādas ir 
grāmatas?», «Vai grāmatas ir lielas?», «Vai 
grāmatas ir mazas?» 

7. kustību rotaļa. kad Pepija rāda lie-
lu grāmatu, dalībnieki paceļ rokas uz augšu, 
kad Pepija rāda mazu grāmatu, dalībnieki 
pietupjas.

8. Bērni iepazīst bibliotēku. dalībnie-
ku izveidotais vilcieniņš dodas uz lasītavu. 
Te bērni apgūst vārdus lasīt, lasītava, avīze, 
žurnāls. Pepija iesaista dalībniekus sarunās: 
«Kur mēs tagad atrodamies?», «Ko cilvēki 
dara lasītavā?», «Ko var redzēt lasītavā?»

9. Vārdu spēles:
– dalībnieks met Pepijai bumbu un saka 

jebkuru vārdu krievu valodā. Pepija, metot 
bumbu atpakaļ, to pārtulko latviešu valodā, 
visi kopā atkārto jauno vārdu;

– rotaļlieta ar diktofonu – bērni saka jeb-
kuru vārdu latviešu valodā, bet rotaļlieta to 
atskaņo/atkārto 

– Vardulēns lasītavā ir sagatavojis bēr-
niem žurnālus. Viņš pastāsta, ka vēl neprot 
lasīt, bet viņam ļoti patīk skatīties bildītes. ja 
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arī bērniem patīk skatīties žurnālus, lasītavā 
viņi to var darīt.

10. Bērni iepazīst bibliotēku. dalībnieku 
izveidotais vilcieniņš dodas uz Bērnu litera-
tūras nodaļu. Te bērni atkārto jaunos vārdus 
par bibliotēku un grāmatām, atbildot uz Pe-
pijas jautājumiem: «Ko mēs redzam šajā tel-
pā?», «Vai te ir daudz grāmatas?», «Vai te ir 
žurnāli?», «Grāmatas ir lielas, vai grāmatas ir 
mazas?»

11. latviešu valodas burtu iepazīšana:
– kopīga burtu un vārdu atkārtošana, iz-

mantojot filmiņu  «latviešu alfabēts» (htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=oUIckExYT
3Y&index=2&list=PL_mOqooFS1VLq9RTj-
bdDZY0h285ZzBcDf);

– dalībniekiem tiek izdalīti medaljoni. Uz 
katra no tiem ir uzrakstīts dalībnieka vārds. 
Pepija nosauc burtu, ar kuru sākas vārds, un 
meklē medaljona īpašnieku. 

12. Grāmatiņas veidošana. dalībnieki 
uz grāmatiņas šablona uzraksta savu vārdu 
vai vārda pirmo burtu. Pepija palīdz veikt 
šo uzdevumu tiem, kuriem rakstīšana sagā-
dā grūtības. kad vārds uzrakstīts, jāuzraksta 
grāmatiņas nosaukums  «eS». 

13. Mājasdarbs. izveidotās grāmatiņas 
pirmajā lappusē uzzīmēt sevi. Grāmatiņa 
(mājasdarbs) jāpaņem līdzi uz nākamo no-
darbību.

14. Pepija, Vinnijs Pūks un Vardīte iepa-
zīstina ar noslēguma dziesmiņu. Vispirms pa 
rindiņai tiek lasīts priekšā dziesmiņas teksts, 
bērni to kopā atkārto. dziedot dziesmiņu, 
bērni dejo un atdarina kustības: 

Zirneklīši balli rīkoja, 2 x
Zirneklīši ballē dejoja. 2 x
kājiņas pa labi, kājiņas pa kreisi,
Vēderiņu – opā, opā šūpoja.
Taurenīši balli rīkoja, 2 x
Taurenīši ballē dejoja. 2 x
Spārniņi pa labi, spārniņi pa kreisi,
Vēdriņu – opā, opā šūpoja.
Gliemezīši balli rīkoja, 2 x
Gliemezīši ballē dejoja. 2 x
Radziņi pa labi, radziņi pa kreisi,
Vēdriņu – opā, opā šūpoja.
15. Pārsteigums bērniem – balvas.

Nodarbības temats: KRĀSAS 
Nodarbības vieta: 
RCB Ķengaraga filiālbibliotēka
Mērķauditorija: 
pirmsskolas vecuma bērni (3–7 gadi)
Nodarbības ilgums: 50 min.

Sasniedzamais rezultāts:
l vārdu krājuma bagātināšana:
l dzīvnieki, putni – lācis, pūce, papagai-

lis, vardīte, cālēns;
l krāsas – sarkana, zila, zaļa, dzeltena, 

oranža, rozā, brūna;
l apģērbs – svārki, bikses, kleita, blūze, 

krekls,  šalle, cimdi, kurpes;
l atsevišķu frāžu apguve – «Kur tu 

esi…?», «Kā tev klājas?», «Man klājas…».

izmantojamie materiāli: Pepijas tērps, 
rokas lelles (Papagailis, Vardīte), pirkstiņlel-
les (dzīvnieki), «noslēpumainā» soma, sig-
nālzvaniņš, krāsaina bumba, puzle «Bumba» 
(bumbas šablons: pamatne, krāsainas bum-
bas daļas), interneta pieslēgums, krāsaini 
dārzeņi un augļi, grāmatas par krāsām, krā-
sojamās lapas ar zēna un meitenes attēliem, 
apģērba paraugi no papīra, grāmatzīmes pa-
pīra paraugi, krāsainas dažādu formu detaļas 
(grāmatzīmes veidošanai), līmzīmuļi, krāsai-
nie zīmuļi, balvas dalībniekiem.

Nodarbības norise:
1. dalībnieku sagaidīšana. Pie ieejas 

bibliotēkā apmeklētāju sagaida Papagailis un 
Vardīte (izmantotas rokas lelles), viņi sasvei-
cinās ar katru dalībnieku un pauž prieku par 
tikšanos.

2. Papagailis un Vardīte bērniem pa-
stāsta, ka nekur nevar atrast Pepiju. Visiem 
kopā bibliotēkas telpās ir jāatrod Pepija, mē-
ģinot viņu sasaukt: «Kur tu esi, Pepija?»

3. kad Pepija atrasta, dalībnieki sastā-
jas aplī, sasveicinās un kopīgi nodzied labas 
dienas  vēlējuma dziesmiņu (skat. pasākumu 
«iepazīšanās bibliotēkā» 2. p.).

4. Spēlē «Noslēpumainā soma» tiek at-
kārtoti iepriekšējā nodarbībā apgūtie vārdi. 
katrs dalībnieks izņem no Pepijas somas vie-
nu lietu (pirkstiņlellīti/dzīvnieciņu), pasaka 
paldies un nosauc dzīvnieka vārdu latviešu 
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valodā. Pepija uzdod dalībniekam jautājumu, 
uzrunājot viņu attiecīgās pirkstiņlelles dzīv-
nieciņa vārdā: «Zivtiņa, kā tev klājas?», «Cā-
līti, kā tev klājas?». Bērni var atbildēt krievu 
valodā, Pepija sacīto pārtulko latviešu valodā. 

5. došanās vilcieniņā uz Bērnu litera-
tūras nodaļu. katrā nodarbībā «brauciens» 
pa bibliotēku ir ar citu transporta līdzekli 
(vilcienu, lidmašīnu, riteni), par «braucienu» 
signalizē taurītes un atdarinātas transporta 
līdzekļa skaņas.

6. Spēle puzle «krāsainā bumba». Uz-
sākot to, Pepija pastāsta, ka ļoti  gribēja spē-
lēties kopā ar bērniem, bet bumba izjuka. Tā 
jāsaliek kopā no dažādas krāsas fragmen-
tiem. liekot puzles daļu uz pamatnes, visi 
kopā atkārto krāsu nosaukumus – sarkana, 
zila, zaļa, dzeltena, oranža, rozā, brūna. 

7. Spēle ar krāsainu bumbu. Pepija no-
rāda uz vienu bumbas krāsu, nosauc to un 
met bumbu dalībniekam. Metot bumbu at-
pakaļ, bērns atkārto jauno vārdu. 

8. Vardulēns iepazīstina dalībniekus ar 
savu draugu Pīlēnu, kurš bērniem grib parā-
dīt krāsaino bumbu spēli (interneta resurss 
«Mācāmies krāsas» https://www.youtube.
com/watch?v=GVKsYpemGb4). Bērni kopā 
atkārto jaunos vārdus. 

9. Spēle «Noslēpumainā soma». katrs 
dalībnieks izņem no somas vienu lietu (dār-
zeni, augli) un pasaka, kādā krāsā tā ir. Pepija 
palīdz iepazīt dārzeņu un augļu nosaukumus 
(dzeltens citrons, sarkans tomāts, oranžs bur-
kāns u. c.).

10. Bibliotēkas grāmatu iepazīšana. katrs  
dalībnieks saņem kādu grāmatu latviešu valo-
dā par krāsām. Pepija, Papagailis un Vardīte 
palīdz tulkot to nosaukumus.

11. Mājasdarbs. kopīgi tiek aplūkots 
iepriekšējā nodarbībā uzdotais mājasdarbs 
(uzzīmēt labu garastāvokli) un bērni nosauc 
zīmējumos redzamās krāsas. Uzdevums – 
mājās darba lapās izkrāsot zēna un meitenes 
apģērbu.

12. dažādu krāsu iepazīšana apģērbā: 
«Kādas krāsas ir Pepijas apģērbā?», «Kādās 
krāsās šodien ir tavs  apģērbs?»

13. apģērba iepazīšana, aplūkojot pa-
raugus no papīra un sarunājoties ar bērniem: 
«Kāds apģērbs ir zēniem, meitenēm?», «Kāds 
apģērbs ir dažādos gadalaikos?»

14. kustību rotaļa »es daru tā». dalīb-
nieki sastājas aplī, katrs bērns pēc kārtas stā-
jas vidū un rāda kustības, kuras pārējie atkār-
to. 

15. Grāmatzīmju veidošana. Uz sagata-
votiem grāmatzīmju paraugiem līmē dažādu 
krāsu figūras. Pēc grāmatzīmes izveidošanas 
dalībnieks nosauc izmantotās krāsas.

16. Nodarbības noslēguma dziesmiņa 
(skat. pasākuma »iepazīšanās bibliotēkā» ap-
raksta 13.  p.).

Nodarbības temats: 
KRĀSU UN SKAITĻU PASAULĒ
 Nodarbības vieta: 
RCB Pļavnieku filiālbibliotēka
Mērķauditorija: 
pirmsskolas vecuma bērni (3–7 gadi)
Nodarbības ilgums: 60 min.

Sasniedzamais rezultāts:
l vārdu krājuma bagātināšana:
l krāsas – sarkana, violeta, rozā, oranža, 

zila, zaļa, brūna, pelēka, balta, melna;
l skaitļi – viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, 

septiņi, astoņi, deviņi,  desmit;
l nedēļas dienas – pirmdiena, otrdiena, 

trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, 
svētdiena.
l atsevišķu frāžu apguve – «Kā sauc tavu 

draugu?», «Kā man patīk…».

izmantojamie materiāli: medaljoni ar da-
lībnieku vārdiem, lācītis Ķepainītis – liela 
rotaļlieta, krāsains metamais kauliņš – rotaļ-
lieta, dāvanu maisiņš, dažādu krāsu dārzeņi, 
augļi (banāns, apelsīns, biete, kāposts u. c.), 
krāsaini baloni, interneta pieslēgums, Cd at-
skaņošanas tehnika un grāmatas:

Sproģe Indra.    joka pēc alfabēts / ind-
ra Sproģe ; aut. il. – Rīga : Zvaigzne aBC, 
[2011]. – [32] lpp. : il. + 1 dVd, plakāts. – 
Piel.: 1 dVd: joka pēc alfabēts: dziesma, ka-
raoke, animācijas filma. - iSBN 978-9934-0-
1717-9

[Eglīte Inese]. Tip Top : 6 gadi : latviešu 
valoda mazākumtautību bērniem : skolotāja 
grām. / [inese eglīte ; ingunas kļavas-Švan-
kas, edgara Švanka il. un dizains]. – Rīga : 
Zvaigzne aBC, 2014– 133, [26] lpp. : il., notis 
+ 1 Cd. - iSBN 978-9934-0-2939-4
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Bruksa Felisitija.  krāsas : grām. ar atve-
ramiem lodziņiem / Felisitija Bruksa ; il. Me-
lizande lutringere. – Rīga : Zvaigzne aBC, 
2014. – [16] lpp. : il. – (Grāmata ar lodzi-
ņiem). - iSBN: 978-9934-0-4111-2

Skaitļi. – Rīga : Zvaigzne aBC, 2014. – 
[22] lpp. : il. – (Soli pa solim). - iSBN 978-
9934-0-4519-6

Skaitļi. – Rīga : Zvaigzne aBC, 2014. 
– [12] lpp. : il. – (Tipu-tapu!). - iSBN 978-
9934-0-4723-7

Karls Eriks.   ēdelīgais kāpuriņš / eriks 
karls. – Rīga : Zvaigzne aBC, [2012]. – 
[22] lpp. : krās. il. - iSBN 978-9934-0-2576-1

Nodarbības norise:
1. Sasveicināšanās ar dalībniekiem. 
2. Sasveicināšanās dziesmiņa – vis-

pirms pa rindiņai tiek lasīts priekšā teksts, 
tad bērni to kopīgi atkārto un nodzied (grā-
matas »Tip Top» disks, dziesma Nr.2):

Mīli savu sunīti un vēl arī kaķīti. 
Mīli savu māsiņu un vēl arī brālīti. 
laburīt! laburīt! labu, labu rīt!
Mīli savu māmiņu un vēl arī tētiņu. 
Mīli savus draugus un vēl arī sevi.
laburīt! laburīt! labu, labu rīt!
3. iepriekšējā nodarbībā apgūto bur-

tu un vārdu atkārtojums.  Skanot dziesmai 
«joka pēc alfabēts»  (https://www.youtube.
com/watch?v=W5e9GJfHC4A) un šķirot lapu 
pēc lapas i. Sproģes grāmatā «joka pēc alfa-
bēts», tiek nosaukti latviešu valodas burti. 
Rosinājums dalībniekiem mājās iepazīt grā-
matu un noskatīties multfilmu tai pievieno-
tajā diskā.

4. lācītis Ķepainītis (tiek izmantots 
liels rotaļu lācis) katram dalībniekam izdala 
medaljonu ar viņa vārdu un rosina iepazīt 
citus dalībniekus, uzdodot jautājumu: «Kā 
sauc tavu draugu?» katrs bērns nosauc bla-
kus esošā  dalībnieka vārdu, kas norādīts uz 
medaljona. lācītis Ķepainītis palīdz tiem, 
kuri lasīt vēl nemāk.

5. krāsu iepazīšana, izmantojot inter-
neta resursus «Mācāmies krāsas»   (https://
www.youtube.com/watch?v=GVKsYpemGb4 
un https://www.youtube.com/watch?v=j1r-
RyVSaJI). Skatoties multfilmas, bērni skaļi 
atkārto nosauktās krāsas.

6. F. Bruksas grāmatas «krāsas» iepazī-

šana. Skatot attēlus, daudzkārt tiek atkārtoti 
krāsu nosaukumi un attēlu paraugos ska-
tāms, kas notiek, ja sajauc divas krāsas (dzel-
tenu un zilu, zilu un sarkanu, baltu un melnu 
u. c.). 

7. kustību rotaļa. dalībnieki sadodas 
rokās, izveidojot apli. Pēc vadītāja norādes 
«Sadodas rokās tie, kuriem apģērbā ir sarka-
na krāsa» tiek veidoti divi apļi – ārējais, kuru 
bērniem apģērbā ir nosauktā krāsa, un otrs 
– ar pārējiem dalībniekiem. Mūzikas pavadī-
bā katrs aplis skrien pretējā virzienā. Mūzi-
kai apklustot, visi sadodas rokās vienā aplī. 
Nosaucot dažādas krāsas, spēle tiek atkārtota 
vairākkārt.

8. Grāmatu «Skaitļi» iepazīšana. Ska-
tot attēlus, bērni skaļi atkārto skaitļu vārdus.  
katrs bērns uz pirkstiņiem parāda, cik viņam 
gadu.

9. dziesmiņa par skaitļiem ar kustību 
attēlošanu (grāmatas «Tip Top» disks, dzies-
ma Nr.19):

Viens un divi, trīs mazi pirkstiņi,
Četri un pieci un seši mazi pirkstiņi,
Septiņi, astoņi, deviņi mazi pirkstiņi,
desmit pirkstiņi danco 2 x
desmit pirkstiņi danco man uz galvas,
desmit pirkstiņi danco man uz rokām,
desmit pirkstiņi danco man uz kājām,
desmit pirkstiņi danco.
10.  e. karla grāmatas «ēdelīgais kāpu-

riņš» aplūkošana. klausoties stāstījumu un  
skatoties ilustrācijas, tiek iepazītas nedēļas 
dienas: «Pirmajā dienā, pirmdienā Kāpuriņš 
izgrauzās cauri vienam ābolam. Otrajā die-
nā, otrdienā, Kāpuriņš izgrauzās cauri diviem 
bumbieriem. Trešajā dienā, trešdien, Kāpu-
riņš izgrauzās cauri trijām plūmēm... ».

11. dziesmiņa par krāsām, kuras lai-
kā bērni iepazīst krāsas uz metamā kauliņa 
(grāmatas «Tip Top» disks, dziesma Nr.4):

Zils, zils, zils, kā man patīk zils, 2 x
Balts, balts, balts, kā man patīk balts. 2 x
12. Spēle ar krāsainu metamo kauliņu. 

katrs dalībnieks bibliotēkas grāmatu plauk-
tos meklē tādas krāsas grāmatu, kāda «uzkri-
tusi», metot metamo kauliņu, – zilas grāma-
tas, baltas grāmatas, zaļas grāmatas utt. at-
rasto grāmatu parāda un skaļi nosauc krāsu.

13. iztēlošanās spēle. lācītis Ķepainītis ir 
saslimis, viņam ir paaugstināta  temperatūra. 
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kāds labs draugs ir atnesis lācītim dāvanu 
maisiņu. kas tajā iekšā? augļi un dārzeņi, 
kurus draugs sūta lācītim Ķepainītim, lai 
viņš ātrāk atveseļotos. augļos un dārzeņos ir 
daudz vitamīnu, tie lācītim Ķepainītim pa-
līdzēs ātrāk uzveikt slimību. katrs auglis un 
dārzenis ir citā krāsā. kādā? lācītis Ķepai-
nītis tagad zina, ka jāēd augļi un dārzeņi, lai 
mazāk slimotu.

14. Noslēguma dziesmiņa «Cāļus skai-
ta rudenī» (https://www.youtube.com/
watch?v=ovt1zjFKsG00), tās laikā bērni rota-
ļājas ar krāsainiem baloniem.

Nodarbības temats: 
MAN PATĪK GRĀMATAS 
 Nodarbības vieta, laiks: 
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka
Mērķauditorija: 
pirmsskolas vecuma bērni (3–7 gadi)
Nodarbības ilgums: 50 min.

Sasniedzamais rezultāts:
l vārdu krājuma bagātināšana – zēns, 

meitene, grāmata, suns, gailis, kaķis, zaķis, 
varde, pelīte, bitīte u. c.);
l atsevišķu frāžu apgūšana – «Man pa-

tīk…», «Kas tev patīk?», «Kā sauc…»,  »Kas 
teica…».

izmantojamie materiāli: telpas noformē-
jums lomu spēlei, galvas maskas (suns, gailis, 
kaķis, zaķis, varde, pele, bitīte), bumba, darba 
lapas «kas kuram patīk?», grāmata, kuras ilus-
trācijās attēlots kaķis, zaķis, suns, grāmata: 

Sutejevs Vladimirs.    kas teica ņau? / 
Vladimirs Sutejevs ; aut. il. – Rīga : Zvaigzne 
aBC, [2000]. – 16, [1] lpp. : il. – iSBN 978-
9984-17-971-1

Nodarbības norise:
1. Sasveicināšanās ar dalībniekiem.
2. iepriekšējā nodarbībā uzdotā mājas-

darba (uzzīmēt zaķi) aplūkošana. katrs da-
lībnieks pastāsta par sevi un atbild uz jau-
tājumiem par zīmējumā attēloto («Kā sauc 
tavu zaķi?», «Tas ir zēns vai meitene?», «Vai 
zaķim ir garas ausis?» u. tml.).

3. iepazīstināšana ar nodarbības tēmu, 
saruna ar katru dalībnieku par lietām, kas 

viņam patīk («Man patīk jūsu mājasdarbi. 
Man patīk grāmatas. Kas tev patīk?»). Bērni 
uz jautājumu var atbildēt krievu valodā, sacī-
tais tiek pārtulkots latviešu valodā.

4. Rotaļa. dalībnieki izveido apli. Me-
tot bumbu citam bērnam, dalībnieks uzdod 
jautājumu: «Kas tev patīk?» Tas, kurš noķer 
bumbu, atbild: »Man patīk…». Var atbildēt 
krievu valodā, rotaļas vadītājs teikto pārtul-
ko, un dalībnieks skaļi atkārto šo vārdu.

5. kustību rotaļa «Man patīk pietupties», 
kuru palīdz vadīt bibliotēkas lasītāji (3.–5. 
klases skolēni). dziedot dziesmiņu, mūzi-
kas pavadībā tiek attēlotas kustības (piemērs 
skatāms https://www.youtube.com/watch?v=
FErWNl9SXq0&index=2&list=PL75FE1775
7D888BE0):

Pietupties, pietupties, man tā patīk pie-
tupties. 2 x

Pasmaidīt, pasmaidīt, man tā patīk pa-
smaidīt. 2 x

Paglāstīt, paglāstīt, man tā patīk paglāstīt. 2 x
Padejot, padejot, man tā patīk padejot. 2 x
6. lomu spēle, izmatojot V. Sutejeva grā-

matu «kas teica ņau?»:
– iepazīstināšana ar tēmu, vairākkārt 

atkār tojot frāzi «Man patīk»: «Man patīk 
grāmatas», «Man patīk grāmata «Kas teica 
ņau?»»,  «Man patīk spēlēties», «Mēs kopā la-
sīsim grāmatu un kopā spēlēsimies»;

– dalībnieki izvēlas, kuru no grāmatas 
tēliem (suns, gailis, kaķis, zaķis, varde, pele, 
bitīte) vēlas atveidot. katrs saņem attiecīgā 
dzīvnieka galvas masku un iejūtas lomā, at-
darinot, kā saka suns – vau, vau, gailis – kiki-
regū, kaķis – ņau, ņau u. tml.;

– viens bibliotekārs lasa grāmatu, otrs – 
tulko tekstu no latviešu valodas krievu va-
lodā un vada lomu spēli, palīdzot bērniem 
atveidot tēlus.

7. darbošanās ar grāmatām. katrs dalīb-
nieks saņem grāmatu, kuras ilustrācijās vis-
pirms jāatrod kaķis, tad – suns, zaķis. 

8. darba lapu «kas kuram patīk?» aizpil-
dīšana. dalībniekiem jāsavieno savstarpēji 
atbilstoši attēli (zaķim – burkāns, zēnam – 
bumba utt.).

9. kustību rotaļa. dalībnieki izveido apli, 
un visi iztēlojas, ka ir kaķi. Vadītājs vada ro-
taļu, dalībnieki atkārto viņa kustības:  «Šodien 
mēs visi esam kaķi. Kā saka kaķi? Pienāk rīts, 
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visi kaķi mostas, mazgājas, kaķiem patīk 
mazgāties. Pēc tam kaķi dodas ceļā. Kas tad 
tur? Pele. Kaķiem patīk peles. Skrienam pakaļ! 
Ejam tālāk? Kas tad tur? Suns. Kaķim nepatīk 
suns, skrienam! Kas tad tur? Koks. Kaķi rāpjas 
kokā. Lecam lejā! Un tagad visi kaķi atpūšas.»

10. Balviņu saņemšana.
11. Mājasdarbs. izkrāsot attēlus darba 

lapās.

Nodarbības temats: 
RĪGAS TRAMVAJS 
Nodarbības vieta: 
RCB Juglas filiālbibliotēka
Mērķauditorija: 
pirmsskolas vecuma bērni (4 gadi)
Nodarbības ilgums: 30 min.

Sasniedzamais rezultāts:
l vārdu krājuma bagātināšana, prasme 

pastāstīt par sevi («Mani sauc…», «Es dzīvo-
ju…»);
l pieklājības frāžu apguve (lūdzu, pal-

dies);
l ķermeņa daļu iepazīšana (rokas, kājas, 

deguns);
l vides atpazīstamības veicināšana;
l informācija par bibliotēku.

izmantojamie materiāli: ilustratīvais ma-
teriāls – tramvaja foto, atsevišķu pieturvietu 
foto, skaņu ieraksta fragments, krāsojamās 
darba lapas.

Nodarbības norise :
1. iepazīšanās ar dalībniekiem («Mani 

sauc...», «Kā tevi sauc?»).
2. ievads – iepazīstināšana ar nodarbības 

tēmu («Es dzīvoju Rīgā. Kur tu dzīvo? Rīga 
ir liela, tajā ir dažādi rajoni. Es tagad atrodos 
Juglā. Kurā rajonā mēs tagad atrodamies? Kurā 
rajonā ir jūsu bērnudārzs? Kā no pilsētas cen-
tra var nokļūt Juglā? Vai uz Juglu var aizbraukt 
ar tramvaju? Ar kuru tramvaju?»).

3. aktivitāšu rotaļa, pieklājības frāžu ap-
gūšana.

Fonā skan dziesmas «jautrais Rīgas tram-
vajiņš» (http://www.pasakas.net/muzika/
vasaras-muzika/j/jautrais-rigas-tramvajins/) 
fragments, atkārtojumā bērni dzied līdzi:

dzinn, dzinn, tramvajs brauc,
Rīgas ielas dimdina,
dzinn, dzinn, tramvajs brauc,
jautru dziesmu skandina: "la-lall-lall-lā!»
Sēdies, draugs, brauc man līdz,
Brauksim Rīgu skatīties! 3 x
4. lomu spēle «Brauciens tramvajā». 

Bērni sasēžas krēslos, kas izvietoti kā tram-
vaja sēdekļi. Vienam dalībniekam krēsla 
trūkst, viņu aicina kādu brīdi pasēdēt malā. 
Priekšējā krēslā sēdošais saņem lapu ar 
tramvaja attēlu – viņš ir tramvaja vadītājs, 
pārējie – pasažieri. 

– Bibliotekārs stāsta par tramvaja maršrutu 
un rosina sarunai par pilsētu («Tramvajs sāk 
braukt no Rīgas pilsētas centra. Kas atrodas pil-
sētas centrā? Kurš ir bijis Vecrīgā? Kāpēc latvis-
ki ir jāsaka Vecrīga, nevis Старая Рига? Kas 
vēl ir pilsētas centrā? Kāda upe ir Rīgā?»).

– «Tramvajs» brauc vienu pieturu (skan 
dziesmas fragments) un apstājas… (tiek de-
monstrēts pieturas attēls). iekāpj vecmāmi-
ņa (attēlo dalībnieks, kurš rotaļā palicis bez 
krēsla). Viņai ir grūti stāvēt, bet tramvajā 
visas vietas aizņemtas. kurš atdos savu vietu 
vecmāmiņai? ko viņš saka pieceļoties? ko at-
bild vecmāmiņa? 

– «Tramvajs» brauc vairākas pieturas 
(skan dziesmas fragments) un apstājas… 
(tiek demonstrēts pieturas attēls). Bērni tiek 
rosināti atpazīt vietu. Šajā «pieturā» iekāpj 
vectētiņš. arī viņam ir grūti stāvēt. kurš ie-
dos vietu vectētiņam? ko saka tas, kurš pie-
ceļas? ko atbild vectētiņš? 

– «Tramvajs» brauc vēl vairākas  pieturas 
(skan dziesmas fragments), iekāpj māmiņa 
ar mazu bērniņu. kurš iedos vietu viņiem? 
ko saka tas, kurš pieceļas? ko atbild cits 
braucējs?

– «Tramvajs» piestāj gala pieturā. kas te 
atrodas? Te ir gan bērnudārzs, gan bibliotē-
ka. Bibliotēkas ir arī citviet pilsētā.

– Stāstījums par dažādiem tramvajiem 
(retro tramvajs) un dažādiem maršrutiem. 
Viens no tiem ir maršruts uz Mežaparku, 
kura gala pietura ir pie Zooloģiskā dārza – 
tur mitinās dzīvnieki. Mežaparkā ir arī parks 
un estrāde, kur notiek dziesmu un deju svēt-
ki bērniem. («Te bērni dzied» (atkārto kopā). 
«Te bērni dejo» (atkārto kopā). «Vai bērniem 
patīk dziedāt? Vai bērniem patīk dejot?»). 
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5. Mājasdarbs. izkrāsot darba lapas, 
kurās attēlotie bērni dzied un dejo.

6. Saruna nodarbībā. jauno vārdu un 
frāžu atkārtojums. kā pareizi jāsaka Старая 
Рига vai Vecrīga? kurā pilsētas rajonā atro-
das bērnudārzs? kādus burvju vārdiņus saka, 
ja kaut ko dod citam? kā var pateikties, ja 
kaut ko saņem?  

7. jautra kustību rotaļa «labada» ķer-
meņa daļu nosaukumu iegaumēšanai:

– dalībnieki izveido apli, sadodoties ro-
kās, un iet vienā virzienā, dziedot dziesmu:

Draudzīgi dejosim: tra-ta-tā, tra-ta-tā,
Deju šo brīnišķo – tā ir Labada.
– bibliotekārs vada rotaļu: «Rokās sadevā-

mies – rokas bija? Kājas bija? Nebija!» Viegli 
satverot blakus stāvētāja ceļgalu, dalībnieki 
iet vienā virzienā, dziedot dziesmu;

– bibliotekārs: «Rokās sadevāmies – rokas 
bija? Kājas bija? Bija! Deguns bija? Nebija!» 
Viegli satverot blakus stāvētāja degunu, da-
lībnieki iet vienā virzienā, dziedot dziesmu;

– bibliotekārs: «Rokās sadevāmies – rokas 
bija? Kājas bija? Bija! Deguns bija? Bija! Ausis 
bija? Nebija.» Viegli satverot blakus stāvētā-
ja ausi, dalībnieki iet vienā virzienā, dziedot 
dziesmu. 

8. Noslēgums. atpūta pēc rotaļas, saru-
nas par nodarbībā apgūto. 

Bilingvālo pasākumu veidotāji: inta 
Mežecka, Nataļja loseviča, ludmila 
Saulīte (Ķengaraga filiālbibliotēka), diāna 
Ungure (Pļavnieku filiālbibliotēka), Baiba 
andrejeva, dace Āboltiņa (Sarkandaugavas 
filiālbibliotēka), Polīna Ārīte (juglas 
filiālbibliotēka). Fo

to
: d

ai
na

 ģ
ei

ba
ka



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

57

Fo
to

: i
ng

ūn
a 

St
ra

ng
a 

un
d

ai
na

 ģ
ei

ba
ka

 



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

58

 Bibliotēkas rīkotās novadnieku tikšanās 
Bišumuižā kļuvušas par labu tradīciju. Pa-
skatoties bibliotēkas vēstures materiālos, re-
dzam, ka katram saietam ir bijusi sava, īpaša 
garša. Tā tas bija arī šoreiz. Tikšanās notika 
zem simtgadīgām liepām Bišumuižas pagal-
mā, kur ērti jutās visi trīsdesmit pasākuma 
dalībnieki.

 ievadā par jautru un radošu noskaņu pa-
rūpējās novadnieks – latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģijas 
vēstures katedras docents, Rīgas Teoloģijas 
institūta asociētais profesors andris Priede, 
kuru daudzie nopietnie un cienījamie titu-
li netraucēja kļūt par sanākušās sabiedrības 
dvēseli. Vispirms centāmies vairāk vai ma-
zāk akadēmiski definēt jēdzienu «bišumuiž-
nieks» – vai par īsteniem bišumuižniekiem 
uzskatīt tikai tos, kuri te dzimuši, vai arī tos, 
kurus te atveduši dzīves ceļi? Vai varbūt tos, 
kurus neatstāj vienaldzīgus vārds Bišumuiža? 
Pasākuma apmeklētāju vidū bija gan pirmie, 
gan otrie, gan trešie. draudzīgi vienojāmies, 
ka visi klātesošie ir vismaz Bišumuižas fani.

INGRĪDA RASA 
RCB Bišumuižas filiālbiblioitēkas vadītāja  

MARGITA ZEMĪTE
RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas vecākā bibliotekāre                

Brīvā atmosfērā raisījās atmiņu stāsti par 
apkaimes vietām un notikumiem, runājām 
par vietējiem toponīmiem, piemēram, par 
Bišumuižas un katlakalna pagasta robežkal-
nu – kapiņkalnu jeb Griežņa kalnu, par 
Būbinderu grāvi jeb Bišupīti, par māju un 
dzimtu vārdiem. daudziem klātesošajiem 
jaunums bija Valdlauču vārda izcelsme. Ta-
gad tā sauc veselu dzīvojamo masīvu, taču 
tikai retais zina, ka nosaukuma autors ir kon-
ditors Valdis laucis, kas pagājušā gadsimta 
50. gados sava vārda un uzvārda saīsinājumu 
piestiprināja pie katlakalna mācītājmuižas 
dzīvojamās mājas – lai visi zinātu, kas ir ap-
meties nacionalizētajā draudzes namā.

Visbagātākie un interesantākie bija to cil-
vēku stāsti, kuriem mūžs garāks un piedzīvo-
jumu vairāk. Gados jaunākajiem sakāmā bija 
mazāk, toties, uzmanīgi klausoties runātājos, 
daudz kas iegūla viņu atmiņā visai dzīvei. 
Nepastāstītās atmiņas diemžēl aiziet nebūtī-
bā… Stāstīt, uzklausīt un saglabāt tās – tas 
ir «Stāstu bibliotēku» pamatuzdevums, kam 
bija veltīts arī šis pasākums.

treŠĀ  biŠUmUiŽniekU tikŠanĀs  
biŠUmUiŽĀ

Bišumuižnieku 
stāsti  
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iepriekšējos saietos, kad viesu vidū bija 
arī Grīziņkalna un daugavas filiālbibliotēku 
darbinieki, daudz tika runāts par Bišumui-
žas senāko vēsturi. Šoreiz Sia «Bišumuiža» 
direktors arvīds Tauriņš vairāk pievērsās 
padomju laikam, kura liecinieks bijis pats. 
Tolaik Bišumuižā darbu uzsāka stikla taras 
ražošanas uzņēmums. Pasākumā tika de-
monstrēti toreizējo izstrādājumu paraugi – 
interesantas formas smaržu flakoni, kurus 
viens otrs vēl atcerējās redzējis gan savās 
mājās, gan veikalu plauktos. albumos bija 
sakārtotas daudzas fotogrāfijas par ražotnes 
būvniecību, uzņēmumā strādājošajiem dar-
bā un sadzīvē. 

Tālāk arvīds Tauriņš pievērsās pēcpa-
domju laikam, kad notika straujas izmaiņas 
gan sabiedrībā, gan ražošanā. kā jau īstam 
Bišumuižas saimniekam, viņam bija daudz 
ko stāstīt par muižas ēkas atjaunošanu un uz-
turēšanu, par nebeidzamo cīņu ar birokrātiju 
un nekompetenci, par finanšu un darbaspē-
ka problēmām, par sabiedrības atbalstu vai, 
tieši otrādi, kaitējumu Bišumuižai… Stāstā 
nopietnība mijās ar humoru, un laiks paskrē-
ja nemanot, līdz muižas saimnieks aicināja 
viesus uz muižas ēku, lai vērtētu, kas paveikts 
gada laikā, un pastāstītu par savām iecerēm. 
jauniešiem, kuri muižu apmeklēja pirmo-
reiz, īpaši lielu iespaidu atstāja plašo pagra-
bu biezās velves un ejas. lai gan par muižas 
spokiem līdz šim nekas nav dzirdēts, tā vien 
likās, ka no kāda tumša stūra iznirs biedējo-
ša ēna… Citi savukārt novērtēja profesionāli 

veikto ēkas bēniņu un citu telpu atjaunoša-
nu. Bibliotekāriem, protams, vismīļākais bija 
plāns par muižas bibliotēkas izveidi. Grāma-
tu krājums jau pakāpeniski tiek vākts. Starp 
dāvinājumiem atrasts arī īsts retums – 1912. 
gadā izdotā grāmata «Bildende kunst in den 
ostsee Provinzen» («Tēlotāja māksla Baltijas 
guberņās») ar ilustrācijām, kas ļoti noderēju-
šas Bišumuižas atjaunošanas darbos. 

Pasākuma nobeigumā ekskursantus gai-
dīja neliels cienasts. Patiesie Bišumuižas fani 
vēl ilgi pārcilāja atmiņu pūru. 

Bibliotēka ir pateicīga arvīdam Tauriņam 
par atsaucību un viesmīlību. Paldies andrim 
Priedem par pasākuma gaišo un optimistisko 
noskaņu, Valentīnai Tugaļevai, Maijai liepi-
ņai, edītei Priedei un laimdotai jordānei par 
Bišumuižas stāstiem, Maijai Sīlei par ziediem 
un visiem pasākuma apmeklētājiem par līdz-
dalību. kopā jutāmies kā īsti bišumuižnieki!

Runā novadnieks 
andris Priede
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ir 2016. gads, un Rīgas Centrālā bibliotē-
ka sagaida savas pastāvēšanas 110 gadu jubi-
leju. kā tādās reizē pieņemts, jubilārs saņem 
dāvanas un labiekārto māju, lai apmeklētā-
jiem būtu prieks un vēlme te iegriezties.

ieskatīsimies RCB Mākslas un mūzikas 
nodaļas jaunākās vēstures posmā. Pateico-
ties Rīgas domes (Rd) 2011. gadā piešķirta-
jām 600 m2 lielajām papildu telpām Brīvības 
ielā 49/53, RCB tika uzsākta reorganizācija. 
2. stāvs tika atvēlēts Mākslas un mūzikas 
materiālu krājumam (sākotnēji Mākslas li-
teratūras filiālbibliotēka Vaļņu ielā 9, pēc 
tam RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotē-
ka »Tilts» ģertrūdes ielā 36). 

apmeklētājiem RCB Mākslas un mūzi-
kas materiālu krājums ir pieejams no 2011. 
gada. Tas tapis, apvienojot RCB un trīs  fi-
liālbibliotēku («Tilts», Svešvalodu bibliotē-
ka un Vecrīgas filiālbibliotēka) krājumus. 
apvienošanas procesā krājums tika opti-
mizēts un izvietots tematiski atbilstošajās 
RCB nodaļās. Mākslas un mūzikas  nodaļā 
ir koncentrēti materiāli par kultūru, mākslu, 

mĀCies Un atPŪties 
rīgas CentrĀlaJĀ bibliOtēkĀ:  

mĀkslas Un mŪZikas krĀJUma nOdaĻa  
(no 2012. gada līdz šodienai)

GUNTA OZOLA 
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja 
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RCB  Pieaugušo literatūras nodaļas 
vadītāja Gunta ozola

mūziku un skatuves mākslu, kā arī mūzikas 
ieraksti (Cd un dVd formātā), kinofilmas 
un periodikas izdevumi. atsevišķu krājuma 
daļu veido aptuveni 1000  nepublicētu lat-
viešu lugu, kas no 2001. līdz 2011.  gadam 
guvušas atzinību nacionālajos konkursos. 
Šo krājuma daļu, kas tika veidota sadarbī-
bā ar latvijas dramaturgu ģildi un latvijas 
Rakstnieku savienību, izmanto galvenokārt 
amatieru teātru režisori, aktieri, dramaturgi, 

RCB Mākslas un 
mūzikas  nodaļas 
krājums
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skolu audzēkņi u. c. interesenti. Bibliotēkas 
darbinieki ir izveidojuši arī daudzveidīgu un 
bagātīgu preses klipu tematisko mapju klās-
tu, un šis darbs joprojām turpinās. aptuveni 
100 mapes veltītas māksliniekiem, aktie-
riem, mūziķiem u. c. izcilām personām, ir 
arī tematiskas mapes par kultūras vēstures, 
etnogrāfijas, arhitektūras, tēlotājas mākslas, 
skatuves mākslas, kino, mūzikas un modes 
jautājumiem. 

apmeklētāju rīcībā ir ērtas lasītavas: 
klusā lasītava, latvijas mākslas lasītava un 
novadpētniecības lasītava, kurā atrodas 
plašs, sistemātiski papildināts materiālu 
klāsts par Rīgas un RCB vēsturi. Nodaļā ir 
izveidota pasākumu zona, kurā notiek dažā-
dām mērķauditorijām domātas aktivitātes: 
koncerti (klasiskā, populārā un neformā-
lā mūzika, folklora), tikšanās ar aktieriem, 
rakstniekiem un māksliniekiem, grāmatu 
atvēršanas svētki, kas tiek rīkoti sadarbībā 
ar lielākajiem apgādiem. 

Gada lielākais pasākums, kas pulcē pla-
šu interesentu loku un restaurē atmiņas par 
nama vēsturi, ir par tradīciju kļuvusī ikgadē-
jā modes skate, kurā tiek pārstāvētas lielākās 
latvijas novadu lietišķās mākslas studijas 
un individuālie meistari, iesaistītas modeļu 
aģentūras un grima mākslinieki. Skate tiek 
organizēta sadarbībā ar latvijas Nacionā-
lo kultūras centru, un tās devīze ir ««Rīgas 
Modes» atkal modē!». Modes skate atgā-
dina, ka pagājušā gadsimta 70. gados šajā 
ēkā darbojās uzņēmums «Rīgas Modes», 
kā arī modernākais trikotāžas izstrādājumu 

ateljē «daile». Šeit tika rīkotas modes ska-
tes, kurās tērpus demonstrēja profesionālas 
modeles. kā atgādinājums par to, ka 2. stāvā 
reiz atradās slavenā modes demonstrēšanas 
«mēle«, virs tās atrašanās vietas karājas 
70. gadu prožektori un apgaismojuma lam-
pas īpašos, tā laika dizainā veidotos griestos. 

Par tradīciju ir kļuvusi sadarbībā ar 
Grāmatu izdevēju asociāciju rīkotā ikgadējā 
grāmatu mākslas konkursam nominēto 
darbu izstāde «Zelta ābele». apmeklētājus 
regulāri priecē arī izstāde «Gada balva Rīgas 
arhitektūrā» (veidota sadarbībā ar Rīgas 
arhitekta biroju), kas rāda arhitektu pie-
nesumu galvaspilsētai – skaistas, modernas 
ēkas un citas būves. Gan Rīgas viesiem, gan 
rīdziniekiem tiek piedāvātas pastaigas pa 
Vecrīgu, kurās RCB darbinieki iepzīstina ar 
interesantākajiem apskates objektiem. 

Rit piektais Mākslas un mūzikas  nodaļas 
darbības gads Brīvības ielā 49/53. izveidojies 
un turpina paplašināties mūsu sadarbības 
partneru loks: mākslas un mūzikas augst-
skolas, radošās studijas, profesionāli māk-
slinieki un mūziķi, pašdarbības klektīvi 
un individuālie meistari, lielākie grāmatu 
apgādi, biedrības, muzeji, teātri u. c. RCB 
vēsturē ir daudz interesantu notikumu, kas 
priecējuši rīdziniekus, viesus un sadarbības 
partnerus, saņēmuši pozitīvas atsauksmes. 
lūk, ieskats spilgtākajos pasākumos, kuros 
izmantots Mākslas un mūzikas materiālu 
krājums vai arī nodaļa bijusi pasākuma 
 no rises vieta:
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RCB Mākslas un mūzikas  nodaļa
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Nepieradinātās modes skate 
«Radošais nemiers»
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– 2011. gadā Rīgas latviešu biedrības 
nama Baltajā zālē notika plaša novadpētnie-
cības materiālu izstāde «Rīga grāmatās no 
senatnes līdz mūsdienām«, kas iepazīstinā-
ja ar vairāk nekā 400 informācijas nesējiem 
par galvaspilsētas vēsturi;

– 2011. gadā  plaši tika apmeklēta tik-
šanās ar rakstnieci Noru ikstenu, tulkotāju 
ludmilu Ņukneviču un redaktori Gundegu 
Blumbergu;

– 2011. gadā Sanktpēterburgas etnogrā-
fijas muzejā kopā ar latvijas lietišķās māks-
las meistariem tika sarīkota izstāde «lat-
vju raksts daiļamata mākslā« (izmantota 
Māk slas un mūzikas krājuma literatūra un 
mākslas albumi);

– 2012. gadā sadarbībā ar o. Vācieša mu-
zeju Mākslas un mūzikas krājuma materiāli 
tika izmantoti dzejnieka o. Vācieša piemi-
ņas izstādē «ojārs Vācietis un viņa laiks lat-
vijas rakstniecībā» 2. starptautiskās zināt-
niskās konferences laikā Rīgas domē; 

– 2013. gadā sadarbībā ar Finanšu mi-
nistrijas «eiro projekta» vadību (d. kalso-
ne, departamenta direktors N. Sakss) notika 
seminārs diskusija «eiro ieviešana latvijā: 
ieguvumi un riski»; 

– 2013. gadā RCB kļuva par UNeSCo 
latvijas Nacionālās komisijas tīkla «Stās-
tu bibliotēka« biedri. Rezultātā Mākslas un 
mūzikas nodaļā tapusi virkne interesantu 
novadpētnieciska rakstura pasākumu – čet-
ras tikšanās par tēmu «Brīvības iela. Gatve. 
Brīvības ielas garumā». 2014. gadā notiku-

šajos  pasākumos tikāmies ar raidījuma «ie-
las garumā» veidotāju lilitu eglīti, projekta 
«Radi Rīgu» dalībniekiem, Rīgas pētnie-
ku, mākslas vēsturnieku Gunāru armanu. 
2014. gads Rīgas Centrālajā bibliotēkā aizri-
tēja eiropas kultūras galvaspilsētas zīmē.

– Pateicoties mūsu sadarbības partnerei 
latvijas Bankai, RCB regulāri notiek akcija 
«Gada skaistākās latvijas monētas», kurā 
bibliotēkas apmeklētāji ir aicināti balsot par 
skaistāko monētas dizainu.

RCB pasākumu tematika ir plaša un 
daudzveidīga, domāta dažādām mērķaudi-
torijām. Notiek sabiedrības integrācijas pa-
sākumi. kā cilvēkus saliedējošs pamats tiek 
stiprināta un popularizēta latvijas kultūr-
telpa, iepazīta arī citu tautu kultūra (latviešu 
un vācu kultūras sakņu kopība, krievu un 
latviešu mūzikas kultūras paralēles u. c.).

2015. gads iegājis Mākslas un mūzikas 
nodaļas vēsturē kā ievērojamu un valstiski 
svarīgu kultūras notikumu gads: latvijas 
Prezidentūra eS Padomē, Raiņa un aspa-
zijas 150.  jubileja, Xi  latvijas skolēnu un 
jauniešu dziesmu un deju svētki, UNeS-
Co starptautiskais Gaismas gads u. c. Šiem 
notikumiem bija veltīta virkne pasākumu, 
izstāžu, tikšanos ar sabiedrībā pazīstamām 
personām. lūk, spilgtākie piemēri: Raiņa 
un aspazijas 150. jubilejas gadam veltīta 
plaša RCB krājuma materiālu izstāde, kurā 
iekļautas arī orģinālas teātru afišas no Raiņa 
un aspazijas lugu iestudējumiem Rīgas teāt-
ros;  Roalda dobrovenska grāmatas «Rainis 
un viņa brāļi» atkārtotā izdevuma prezentā-
cija sadarbībā ar apgādu «jumava»; aspazi-
jas prozas grāmatas angļu valodā «aspazija. 
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Rainim veltīta izstāde
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Her lyrical Prose» atvēršanas svētki sadar-
bībā ar muzeju «aspazijas māja»; RCB bib-
liotekāru izveidota atraktīva «Raiņa radošā 
(t)elpa», kas priecēja apmeklētājus ar pla-
šo materiālu klāstu (Rainis dzejā, mākslā, 
mūzikā u. c.). Raiņa un aspazijas jubilejas 
gadam bija veltītas arī sadarbībā ar Rīgas 
«Mazo ģildi» veidotās teatralizētās perfor-
mances. aktieru lomās iejutās RCB biblio-
tekāres R. krūma (aspazija) un a. Matiso-
ne-ozola (V. Strēlerte). Pasākums izraisīja 
rīdzinieku interesi un veicināja bibliotēkas 
publicitāti.

Mākslas un mūzikas nodaļā darbojas 
dažādi interešu klubi. Cittautiešiem, kuri 
apgūst latviešu valodu, domāts Stāstnieku 
klubiņš. otro gadu sekmīgi darbojas rok-
darbnieku klubiņš «dzintras dzīpariņi», 
prezentējot atraktīvus un interesantus dari-
nājumus. klubiņu vada RCB galvenā biblio-
tekāre dz. Ķēniņa. ar hiperboliskās tambo-
rēšanas tehnikā veidotiem darbiem klubiņš 
ir piedalījies starptautiskā projektā «No ko-
raļļu rifiem līdz Baltijas jūrai», ko Spīķeros 
organizēja laikmetīgā mākslas muzejs. Uz 
nodarbībām tiek aicināts ikviens rokdarbu 
entuziasts. klubiņa dalībnieki savu darbu 
izstādes rīko arī Mākslas un mūzikas no-
daļā, piesaistot apmeklētāju uzmanību ar 
interesantām un neparastām rokdarbu teh-
nikām un skaistiem darbiem.

apmeklētāju vidū pozitīvas atsauksmes 
izpelnījās nodaļā sarīkotā latviešu patrio-
tisko filmu diena, kurā tika demonstrētas 
latviešu filmas no nodaļas krājuma (pasā-

kums bija saskaņots ar akka/laa). Šādi 
2015. gadā tika atzīmēta latvijas Republi-
kas  neatkarības atjaunošanas 25. gadadiena. 

2015. gadā esam pārveidojuši Mākslas 
un mūzikas nodaļas izstāžu zāli par kom-
fortablu mākslas darbu eksponēšanas vie-
tu, ko bibliotēkā dēvē par Balto izstāžu zāli. 
Sadarbībā ar profesionāliem un pašdarbības 
māksliniekiem un radošajām studijām te 
tiek rīkotas dažādas tematikas izstādes. 

2015. gadā nodaļā viesojušies tādi sa-
biedrībā pazīstami cilvēki kā dzejnieki P. 
dragūns un e. Raups, māksliniece e. Ābe-
le, leļļu mākslas muzeja direktore i. liepa, 
psiholoģe e. ozola, medicīnas zinātņu dok-
tors gastroenterologs a. danilāns, aktieris 
un rakstnieks k. Pūce, mūzikas žurnālists 
o. Silabriedis, psihologs V. Rudzītis, māksli-
nieks un rakstnieks U. Zemzaris, rakstnieks 
R. dobrovenskis, scenogrāfs G. Zemgals, 
fotogrāfs l. Tugaļevs, igauņu rakstnieks i. 
Hargla, amerikāņu rakstnieks V. B. Makor-
miks, čellists V. Pūce, folkloristi a. Rancā-
ne un a. kapusts, mākslinieks j. anmanis, 
aktieris P. Butkēvičs, ceļotāji H. Sils un R. 
dombrovskis u. c. kopā ar apgādiem «Ves-
ta-lk», «Zvaigzne aBC» un «jumava» esam 
rīkojuši daudz skaistu grāmatu atvēršanas 
svētku, piemēram, unikālas grāmatas – ata 
Gunivalža Bērtiņa «latviešu skaņuplašu 
vēsture» – atvēršanu sadarbībā ar «Vesta-
lk». Pasākumā piedalījās grāmatas au-
tors, aktrise indra Burkovska, grāmatas 
redaktore muzikoloģe daiga Mazvērsīte, 
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RCB direktore dzidra Šmita un
Roalds dobrovenskis
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Rakstnieks indreks  Hargla un 
tulkotāja Maima  Grīnberga 
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 māksliniece daiga Brinkmane, apgāda va-
dītāja ligita kovtuna, RCB darbinieki un 
ļoti daudz interesentu.

RCB ir saņēmusi un turpina saņemt no 
saviem sadarbības partneriem daudz jauku, 
labu vēlējumu un atsauksmju par bibliotē-
ku un tās aktivitātēm. Tās paliks bibliotēkas 
vēsturē īpašajā, 110. jubilejas gadā.

Laba izvēle pilnskanīgiem svētkiem
Pošoties uz grāmatas atvēršanas svētkiem 

Rīgas Centrālajā bibliotēkā, vienmēr jārēķi-
nās ar to, ka jābūt precīzi un labi sagatavo-
tam – gan laika, gan satura ziņā. Te ciena kā 
grāmatu, tā arī lasītāju un viņa dārgo laiku. 
arī pati telpa to pieprasa un iedvesmo – Brī-
vības ielas zāle ir perfekta vieta grāmatai vel-
tītiem svētkiem, tajā ir arī lieliska akustika, 
kas ļauj drošu sirdi uzaicināt mūzikas māk-
sliniekus, lai viņi kuplinātu programmu ar 
skaņumākslu. Bibliotēkas klavieres ir spēlē-
jis izsmalcinātais mūziķis imants Zemzaris, 
čella skaņas ļāvis baudīt Valters Pūce, akor-
deona harmonijas – Māris Rozenfelds. Te 
niansēti skanējušas aktieru balsis un savu-
reiz arī vecs patafons ar «Bellacord» platēm.

daudzveidīgie «laika grāmatas» izdevu-
mi vienmēr atvērti kopā ar bibliotēkas dar-
binieku sagatavotām grāmatu ekspozīcijām. 
Un vienmēr pilnā zālē. Tas rada prieku gan 
izdevējam, gan cilvēkiem, kuri izvēlējušies 
darbdienas izskaņu pavadīt kopā ar grāma-
tām un to veidotājiem.

atklāt sarīkojumu parasti lūdzu nama 
saimnieci – RCB direktrisi dzidru Šmitu, 
jo zinu, ka viņa, būdama grāmattārps, vien-
mēr atradīs vārdus trāpīgam vadmotīvam, 
kas «uzdod toni». Palīdzību un iesaistīšanos 
nekad neliedz arī bibliotekāres – inteliģen-
tas sava darba entuziastes. Gribētos, lai tas 
tā turpinās.

 izdevēja
ligita kovtuna

«Mākslai vajadzīga atbilstoša vide, kurā tā 
var ne tikai atrasties, bet arī dzīvot. jūsu izstāžu 
telpa ir radīta tieši tā, lai bibliotēkas apmeklētājs 
vispirms nokļūtu vizuālās mākslas vidē, kura ir 

kā ievads turpmākajam kultūras baudījumam, 
ko sniedz Mākslas un mūzikas nodaļas grāmatu 
klāsts. Tas ir ļoti skaisti – māksla un laba lite-
ratūra roku rokā publiski pieejamā vidē. Paldies 
par iespēju būt jūsu radītajā sirsnīgajā un atsau-
cīgajā atmosfērā!»

ar cieņu 
scenogrāfs Gunārs Zemgals, 

izstādes «iemīļotie&Simpātiskie» gleznu 
autors 

«Pēc Rīgas Centrālās bibliotēkas direk-
tores dzidras Šmitas iedrošinošā uzaicinā-
juma veidot bibliotēkā izstādi ar latviešu 
scenogrāfijas klasiķa Gunāra Zemgala jauno 
darbu – portretu – gleznojumiem 2015. gada 
septembrī, sadarbojoties RCB un Rd izglītī-
bas, kultūras un sporta departamentam, bib-
liotēkas izstāžu zālē notika Gunāra Zemgala 
gleznu izstāde «iemīļotie&Simpātiskie». 
Mākslas un mūzikas nodaļas darbinieki 
bija sarūpējuši iespēju ielūkoties grāmatu 
klāstā par izcilo scenogrāfu. ar bibliotēkas 
direktores un darbinieku atbalstu, ieintere-
sētību un līdzdarbošanos jau izstāžu zāles 
un gleznu sagatavošanas process man un 
māksliniekam kļuva par skaistu un  pozitīvu 
piedzīvojumu, kas materializējās emocionā-
lā ekspozīcijā telpā. Paldies jums visiem, kas 
mūs iedrošināja un palīdzēja! 

izstāžu telpa, kas tagad, šķiet, ir vienīgā 
publiskā mākslas telpa Brīvības ielā, ir kļu-
vusi par iedvesmojošu kultūras saliņu ar iz-
cilu ieguldījumu mākslas popularizēšanā un 
tās pieejamības nodrošināšanā. Šis atbildī-
gais statuss uzliek pienākumu neatslābstoši 
rūpēties arī par izstāžu telpas tehniskā ap-
rīkojuma attīstību, papildinot telpu ar atbil-
stošu gaismojumu, mobiliem izstāžu sten-
diem, variējamām logu žalūzijām, un īpaši 
piedomāt par aktīvāku reklamēšanu jau 
ēkas ieejas daļā vai fasādē. jo – kas jau dara, 
no tā arī tiek prasīts vēl vairāk! Ļoti gribētos 
pēc iespējas ātrāk apmeklēt šo izstāžu telpu 
jaunā veidolā!»     

ar cieņu 
Guntars kambars, 

izstādes «iemīļotie&Simpātiskie» kurators
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«Gribu, lai šīs telpas vienmēr pilnas ar zi-
nātkārajiem!»

aktieris, rakstnieks 
kaspars Pūce

«Bibliotēka – tā ir svētnīca man un mākslai!»
Scenogrāfs

Gunārs Zemgals 

«Paldies par iespēju beidzot tikties ar la-
sītājiem manā dzimtajā un mīļajā pilsētā!» 

Rakstniece
dace Rukšāne

«ar gadiem grāmatas kļūst tikai vērtīgākas!»
apgāda «Madris» redaktore

Skaidrīte Naumova

«Laimi un veiksmi, un lai grāmatas stāv 
jums klāt!»

dzejnieks
andris Zeibots

«Šī gaišā, garīgā bibliotēkas telpa ir kā 
svētnīca, šeit ir ļoti laba aura!»

VeF kultūras pils drāmas kopas režisore
dagmāra karzova

«Ļoti atsaucīgi darbinieki. interesanti te-
matiskie un radošie pasākumi. Patīkami būt 
kopā ar jums! Neizsīkstošu enerģiju un ra-
došumu jubilejas gadā!»

Stepa deju studijas 
«Tap Top Company» vadītājs

Māris Pūris

«Bibliotēka ir gaismas sala pilsētas jūrā, 
vieta, kur lasītājs atnāk gan atpūsties, gan 
iepazīt jaunumus, gan apgūt kaut ko jaunu – 
 un RCB bibliotekāres savus lasītājus jau 
ir pieradinājušas pie piesātinātas un inte-
resantas kultūras programmas. Tāpēc arī 
apgāds Zvaigzne aBC, rīkojot tikšanās ar 
autoriem Rīgas Centrālajā bibliotēkā, sa-
stopas ar zinošu, prasīgu un ieinteresētu 
publiku.»

apgāda «Zvaigzne aBC»
 projektu vadītāja

kristīne ilziņa

«latvijas Nacionālais vēstures muzejs 
izsaka pateicību visām pasākuma organizē-
šanā iesaistītajām bibliotekārēm un vado-
šajiem darbiniekiem par lielo atsaucību un 
ieguldīto darbu klausītāju informēšanā un 
ieinteresēšanā apmeklēt lekciju. Cerot uz 
radošu turpmāko sadarbību, muzejs bib-
liotēkai nozīmīgajā jubilejā novēl daudz zi-
nātkāru gan «mazo», gan «lielo» lasītāju un 
izglītojošo pasākumu ciklu apmeklētāju. lai 
ikviens mazais cinītis turpina gāzt lielus ve-
zumus!»

latvijas Nacionālā vēstures muzeja  
Vēstures departamenta 

galvenā krājuma glabātāja
Gunita Baumane

«ar Rīgas Centrālo bibliotēku apgāds 
«jumava» sadarbojas jau ilgākā laika perio-
dā, un šī sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. 
arī pats telpu iekārtojums, it īpaši 2. stāva 
telpas, kur tradicionāli notiek prezentāci-
jas, ir ļoti mājīgs, un tiešais grāmatu tuvums 
rada tematiski atbilstošu atmosfēru. Rīgas 
Centrālā bibliotēka laika gaitā nav zaudējusi 
to klasisko bibliotēkas auru, ko grūti sajust 
jaunajās celtnēs, bet kas ir tik svarīga, rīkojot 
dažādus grāmatām veltītus pasākumus.»

apgāda «jumava» mārketinga 
nodaļas vadītāja
Sanda Freimane

Rit 2016. gads – Rīgas Centrālās biblio-
tēkas 110. jubilejas gads, kas ir devis jaunus 
sadarbības partnerus, jaunas idejas, jaunus 
pasākumus, interesantas literatūras, mākslas 
un radošo darbu izstādes. Bibliotēkas akti-
vitātes ir domātas ikvienam rīdziniekam un 
pilsētas viesim. Mainās laiki, un bibliotēka 
līdz ar laiku. 
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2015. gads pagāja Raiņa un aspazijas 
zīmē. To, ka abiem izcilajiem latviešu dzej-
niekiem ir liela jubileja – 150 gadi –, nevarē-
ja nepamanīt: instalācijas parkos, fotogrāfi-
jas lielveikalu galerijās, izstādes bibliotēkās, 
izrādes teātros – gan biogrāfiskas («aspazi-
ja» jaunajā Rīgas teātrī, «Raiņa sapņi»  lat-
vijas Nacionālajā teātrī), gan atkārtoti abu 
dižgaru daiļdarbu uzvedumi («Vaidolote»  
un «Sarkanās puķes»  Valmieras teātrī, «in-
dulis un Ārija»  liepājas teātrī, «Mīlas svētī-
ba»  M. Čehova Rīgas krievu teātrī). Rīgas 
kultūras un tautas mākslas centrā «Mazā 
ģilde»  bija iecere veltīt Rainim un aspazijai 
četru pasākumu ciklu. augusta nogalē «Ma-
zās ģildes»  projektu vadītāja linda Āboliņa 
vērsās pie RCB vadības ar ierosinājumu pa-
sākumu veidošanā iesaistīties arī bibliotēkas 
darbiniekiem. Šo pienākumu uzticēja man 
un kolēģei anitai Matisonei, ar kuru kopā 
esam gan bibliotēkā, gan dramaturgu teātrī.  

Vajadzēja izveidot divus pasākumus – 
15. un 22. septembrī  vienojāmies, ka pasā-
kumu žanrs varētu būt lekcija performan-
ce. Pirmajam pasākumam izvēlējāmies 
nosaukumu «aspazija un Rainis. Gals un 
sākums», otrajam – «aspazija un Rainis. 

Vēstules». Tā kā tika izteikta vēlme, lai pa-
sākumos skanētu «dzīvā mūzika», uzru-
nājām dziedātāju anitu Zambari, ar kuru 
bijām iepazinušās un ilgu laiku kopā dar-
bojušās dramaturgu teātrī. Viņa piekrita 
uzstāties, turklāt iesaistīja arī savu muzikā-
lo partneri Helviju kārkliņu.  

Sākās materiālu vākšana. Sadalījām pie-
nākumus: anita Zambare un Helvijs kār-
kliņš meklēja dziesmas ar aspazijas un 
Raiņa vārdiem, kuras varētu izpildīt; anita 
Matisone-ozola sāka gatavot PowerPoint 
slaidus, lai bagātinātu pasākumu ar vizuā-
lo materiālu; es sāku apgūt materiālus par 
Raini un aspaziju, meklējot interesantus 
faktus. Nākamajā nedēļā abas ar anitu Ma-
tisoni-ozolu ķērāmies pie scenārija rakstī-
šanas un sestdien pēc darba izmēģinājām, 
kā tas veidosies uz skatuves. Nākamajā 
dienā gājām iepazīties ar pasākuma vietu – 
«Mazās ģildes»  «Bellacord»  zāli. atbrauca 
arī anita Zambare un piedāvāja dziesmas, 
kuras viņa ar Helviju varētu izpildīt. kopā 
izlēmām, kurās uzveduma vietās tās iede-
rētos vislabāk. Tā kā līdz pasākumam bija 
palikušas tikai trīs dienas, sākām domāt 
par rekvizītiem un tērpiem. 

RENĀTE KRŪMA
 RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā  bibliotekāre

rainim Un asPaZiJai – 150
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otrdien, 15. septembrī, «Mazās ģildes»  
«Bellacord»  zālē pulcējās skatītāji. Uzska-
tu, ka izdarījām visu, ko varējām un cik labi 
vien varējām, skatītāji teica atzinīgus vār-
dus. Tomēr atslābt vēl nevarēja, jo vajadzē-
ja gatavot nākamo pasākumu. Šoreiz bija 
vieglāk, jo izmantojām jau savāktos mate-
riālus, pārveidojot tos atbilstoši pasākuma 
tēmai. Sākām gatavot «vēstules», tās tika 
drukātas uz krāsaina papīra un līmētas uz 
kļavu lapām. Noskaņai anita veidoja jaunu 
PowerPoint prezentāciju. No dramaturgu 
teātra izīrējām tērpus un aspazijas tēlam 
nepieciešamo parūku. Teātra administra-
tore Gunta kusiņa palīdzēja izveidot frizū-
ras un piemeklēt tērpu arī Veronikas Strē-
lertes tēlam. Pirmais pasākums bija vairāk 
informatīvs, otrais – daudz subjektīvāks. 
Tika atveidots brīdis, kad Veronika Strēler-
te ierodas intervēt aspaziju. Šis notikums 
rādīts no aspazijas skatu punkta.

abi pasākumi izpelnījās skatītāju atzinī-
bu. Sekoja piedāvājums 10.  oktobrī ar ne-
lielu fragmentu no pasākuma «aspazija un 
Rainis. Gals un sākums»  kuplināt annas 
eiženijas Freimanes fotoizstādes «Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies»  atklāšanu filiālbibliotēkā 
«daugava». izstādes atklāšanā piedalījāmies 
bez muzikālā pavadījuma, bet sagatavojām 
īsu informāciju par Raiņa lugām. arī Ķen-
garaga filiālbibliotēka izteica vēlmi parā-
dīt saviem lasītājiem lekciju performanci  

«aspazija un Rainis. Gals un sākums». 
Pasākums notika 12. decembrī. Tā kā bija 
adventa laiks un tuvojās Ziemassvētki, pa-
sākuma noslēgumā visi kopā nodziedājām 
«Circenīša Ziemassvētkus».

Rainim un aspazijai veltīto pasākumu 
scenāriji nav noglabāti nekur tālu, un mēs, 
visi četri performanču aktieri un mūziķi, 
gaidām jaunus uzaicinājumus. Ceram, ka 
interese par dižajiem dzejniekiem nezudīs. 
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aplūkojot literatūrzinātnes izdevumu 
plauktu, redzam, ka ārzemju rakstnieku dzī-
vei un daiļradei veltītais grāmatu krājums 
latviešu valodā pamatā noslēdzas ar to au-
toru biogrāfijām, kuri bija slaveni laikā starp 
abiem pasaules kariem, turklāt idejiski tu-
vāki komunistu ideoloģijai: luijs aragons, 
arnolds Cveigs, Pablo Neruda u.  c. Nav 
brīnums, jo vairums grāmatu literatūrzi-
nātnē un rakstniecības vēsturē tika izdotas 
padomju laikos. izdevumi, kuros aplūkoti 
antīkie, viduslaiku, renesanses vai apgaismī-
bas laikmeta autori, filoloģijas studentiem 
joprojām ir noderīgi, tomēr šīs grāmatas 
ir sarakstītas 20. gs. 60. gados. lai gan jau 
15 gadu dzīvojam 21. gadsimtā, tomēr no-
pietna pārskata par 20. gs. pasaules līmeņa 
rakstniekiem latviešu valodā nav. Ziņas par 
atsevišķa autora daiļradi var meklēt inter-
neta «džungļos» un laikrakstu «labirintos», 
bet salīdzinoša un apkopojoša darba par 
nozīmīgākajiem 20. gs. otrās puses rakstnie-
kiem nav. Prieks, ka mazliet tiek analizēta 
latviešu rakstniecība, lai gan arī te publikā-
ciju varētu būt vairāk, turklāt visbiežāk tā 
ir akadēmiska rakstura analīze – studentu 
un pasniedzēju darbi. Publiskajai videi do-
mātajos sacerējumos parasti aplūkots kāda 
atsevišķa rakstnieka devums. Pārsvarā šādi 
raksti atrodami interneta vidē, jo drukātie 
izdevumi,  tādi kā «latvju Teksti», ir bei-
guši pastāvēt, pāris reizes gadā varbūt sa-
gaidīsim «iR domuzīme». Cik ātri sākās, 
tikpat ātri beidzās projekts «Tīrraksts», bet 
žurnāls «karogs», kuru literatūras mīļotāji 
zināja jau no 1940. gada, vairs ir tikai mīts. 
Tagad interesenti var sērfot internetā un 
apmeklēt satori.lv vai grāmatu blogeru la-

UZmanības lOkĀ – aUtOrs
RENĀTE KRŪMA
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre

Cik mēs vien par otru zinām?
Maz, pavisam maz,
It kā kopīgus svētkus svinam,
It kā kopīgas darbadienas.

(Māris Čaklais)

pas, kurās meklēt informāciju par to, kura 
rakstnieka sacerējumu būtu vērts izlasīt. 
Par darba māksliniecisko vērtību, autora 
valodas un pasaules uzskata īpatnībām un 
par viņa vietu pasaules rakstniecības olim-
pā nevar spriest pēc anotācijām un izdev-
niecību reklāmām. 

Minēto iemeslu dēļ dzima ideja veidot 
bibliotēkā lasīšanas ciklu. Sākotnēji tas 
tika nosaukts «lielā lasīšana», jo televīzijā 
tolaik risinājās akcija ar šādu nosaukumu. 
Taču nu jau otro gadu bibliotēkas apmek-
lētāji pazīst klubiņu ar nosaukumu «Uzma-
nības lokā – autors». lai gan nosaukums 
ir mainījies, koncepcija ir palikusi tā pati: 
pirmkārt, «uzmanības lokā» nav šobrīd 
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rakstošie latvijas autori, jo viņus mums ir 
iespēja uzaicināt uz personīgu tikšanos ar 
lasītājiem; otrkārt, aplūkojamie autori vis-
biežāk ir prozaiķi, kuru daiļradē ir vismaz 
viens romāns; treškārt, tiek aplūkoti 20. 
gadsimta autori. 

ir divi ceļi, kā analizēt daiļdarbu. Var uz-
skatīt, ka lasītājam nepieciešama tikai grā-
mata, jo visu, ko vēlējies, rakstnieks ir patei-
cis ar savu darbu, taču var aplūkot ne tikai 
konkrēto izdevumu, bet arī autora daiļradi 
kopumā, pētīt viņa dzīves gājumu, pasaules 
uzskatu, sociālos aspektus, vēsturisko si-
tuāciju un kopējo literatūras kontekstu. Ba-
gātīgāks stāstījums, protams, veidojas otra-
jā gadījumā. Pasākuma «Uzmanības lokā –
autors» struktūra īpaši nemainās: sākumā 
tiek aplūkota rakstnieka biogrāfija, pēc 
tam – daiļrade. Pirmajā gadā gan uzsvars 
tika likts uz konkrētu romānu, taču tas ie-
robežo stāstījumu, tāpēc tagad tiek skatīts 
rakstnieka veikums kopumā. Materiāli par  
pasākumiem atspoguļoti žurnālā « drama-
turgu Teātris». 

Vispirms par 2014. gadā aplūkotajiem 
autoriem. 25. februārī – džeroms deivids 

Selindžers «Uz kraujas rudzu laukā». Ga-
tavojoties pasākumam, tika izlasīta keneta 
Slavenska grāmata «dž. d. Selindžers. dzī-
ve». Žurnālā «ilustrētā Pasaules Vēsture» 
meklēju rakstus par otrā pasaules kara no-
tikumiem, īpaši par tā saucamo «d dienu», 
kad Normandijā izsēdās sabiedroto desanta 
vienības. dž. d. Selindžers bija viens no šiem 
desantniekiem. Tika meklēti materiāli arī 

 F
ot

o:
 d

ai
na

 ģ
ei

ba
ka

dž. d. Selindžeram veltītā 
pasākuma apmeklētāji  

 F
ot

o:
 d

ai
na

 ģ
ei

ba
ka

 kopā ar rakstnieka ģimetni



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

70

par rakstnieka pirmo mīļoto ūnu o`Nīlu, 
kura izvēlējās saistīt mūžu ar Čārliju Čapli-
nu, tā reizē sāpinot divus cilvēkus – dž. d. 
Selindžeru un pašas tēvu, dramaturgu jū-
džinu o`Nīlu, kurš uzskatīja, ka Č. Čaplins 
viņa meitai ir par vecu (gan j. o’Nīlam,  gan 
Č. Čaplinam tobrīd bija 54 gadi). Pasākuma 
gaitā tika nolasīti pāris romāna fragmen-
ti un meklēta atbilde uz jautājumu, kāpēc 
šis darbs amerikā un citās valstīs laiku pa 
laikam ticis aizliegts un kāpēc ir izveidojies 
uzskats, ka tas spēj mudināt uz slepkavību. 
Šāds viedoklis radies tāpēc, ka romāns «Uz 
kraujas rudzu laukā» tika atrasts gan pie 
džona lenona slepkavas Marka deivida 
Čepmena, gan pie aktrises Rebekas Šafe-
res slepkavas Roberta Bardo, gan pie džo-
na Hinklija, kurš mēģināja nogalināt aSV 
prezidentu Ronaldu Reiganu. dž. d. Selin-
džera darbi ir bijuši populāri gan bītņiku, 
gan hipiju laikos.

Nākamais pasākums notika 25. mar-
tā un bija veltīts Umberto eko romānam 
«Rozes vārds». Noskaņas radīšanai tika 
atskaņoti mūku dziedājumi. Galdi glu-
ži vai lūza no rakstnieka darbiem, jo U. 
eko bija ne tikai zinātnieks, kurš Boloņas 
Universitātē pasniedza semiotiku, bet arī 
ražīgs grāmatu rakstītājs. daiļliteratūrā 
līdzās populārajam «Rozes vārdam» var 
minēt tādus darbus kā «Fuko svārsts», 
«Prāgas kapsēta», «Bodolīno» u. c. Māks-
las vēsturē augstu tiek vērtētas U. eko 
grāmatas «Neglītuma vēsture», «Skais-
tuma vēsture» un «Sarakstu karuselis», 
taču viņš sarakstījis daudz grāmatu arī 
citās nozarēs – politikā, ētikā, estētikā, 
literatūrzinātnē, valodniecībā, pedago-
ģijā un, protams, semiotikā. dzīvodams 
Milānā un vienlaikus strādādams Bolo-
ņas Universitātē, U. eko paspēja sarakstīt 
romānus, lasīt lekcijas (kā vieslektors ap-
meklēt arī citu valstu universitātes), labot 
studentu darbus un lasīt grāmatas. Ro-
māns «Rozes vārds» ir  rakstnieka pirmais 
daiļdarbs. Tas ir  semiotikas, alegoriju un 
parodiju piesātināts. «Rozes vārdu» ar 
vienlīdz lielu aizrautību var lasīt gan vēs-

turisko romānu cienītāji, gan detektīvžan-
ra fani. 1986.  gadā franču režisors Žans 
Žaks anno uzņēmis filmu «Rozes vārds» 
ar Šonu koneriju un kristiānu Sleiteru 
galvenajās lomās. Pasākuma materiāliem 
tika pievienotas intervijas žurnālā «Rīgas 
laiks». 

29. aprīļa pasākumam tika sagatavots 
materiāls par pakistāniešu rakstnieku 
Salmanu Rušdi un viņa romānu «Zeme 
zem viņas kājām». Rietumos S. Rušdi 
kļuva sevišķi populārs, kad romāna «Sā-
taniskās vārsmas» dēļ viņa dzimtenē tika 
izsludināta fatva jeb atlīdzība par rakst-
nieka nogalināšanu. S. Rušdi vēl arvien 
medī islāmticīgie, un vienīgā vieta, kur 
viņš jūtas drošībā, ir lielbritānija. Romā-
nā «Zeme zem viņas kājām» ir sapludināts 
austrumnieciskais un rietumnieciskais. 
Tajā no musulmaņa redzespunkta atspo-
guļotas tīri rietumnieciskas lietas: roken-
rols, narkotikas, cenzūra. kaut arī pēc S. 
Rušdi darbu motīviem nav uzņemta ne-
viena filma, var uzskatīt, ka šis romāns ir 
ietekmējis filmas «Radio pirāti» veidotā-
jus. Gan filmā, gan romānā skarta viena 
tēma – cenzūra lielbritānijā, kur savulaik 
ne radio, ne televīzijā nedrīkstēja atskaņot 
rokmūziku. Romāns ir ietekmējis arī gru-
pas «U2» solista un S. Rušdi drauga Bono 
daiļradi – dziedātājs ir uzrakstījis dzies-
mu, kas tā arī saucas «The Ground Bene-
ath Her Feet». dziesmas klipā filmējies arī 
pats S. Rušdi, un tā skan arī filmā «Miljons 
dolāru mazulīte».

Gatavojot 27. maija pasākumu par ame-
rikāņu rakstnieku džonu apdaiku, saskā-
ros ar problēmu – ļoti maz informācijas, 
lielākā daļa interneta vidē. arī tulkojumu 
latviešu valodā ir maz. Mūsu valstī izdo-
tas tikai nedaudzas dž. apdaika grāmatas, 
savukārt pasaulē slavena ir viņa tetraloģi-
ja par seksuāli pievilcīgo zilacaino zviedru 
angstromu: «Trusi, bēdz» (1960, latviešu 
valodā 1983), «Truša atgriešanās» (1971), 
«Trusis bagāts» (1981) un «Trusis atpūtā» 
(1990), ko vēlāk papildina arī pāris noveļu. 
Trusi angstromu pielīdzina tādiem ame-
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rikāņu literārajiem tēliem kā Haklberijs 
Fins, Getsbijs vai Holdens kolfīlds. Filmā 
«8. jūdze» varoņa vārds ir Trusis Smits, un 
viņu atveido reperis eminems. latvijā vai-
rāk pazīstami divi citi dž. apdaika romā-
ni: «Īstvikas raganas» un «kentaurs». Tā 
kā pēc romāna «Īstvikas raganas» ir tapusi 
filma, pasākumā plašāk tika apskatīts šis 
darbs. Bija interesanti papētīt tā ekranizē-
jumus. Bez latvijā labi zināmās džordža 
Millera versijas (1987), kurā galvenās lo-
mas spēlē džeks Nikolsons, Šēra, Sjūzena 
Sarandona un Mišela Feifere, 2009. gadā 
izveidots arī 13 sēriju seriāls. Romāns ticis 
arī dramatizēts, un pēc tā tapis pat mūzikls. 

Pirms diviem gadiem ļoti populāra bija 
tobrīd uz ekrāniem iznākusī filma «lielais 
Getsbijs» ar leonardo di kaprio titullo-
mā, tāpēc gluži loģiski, ka 17. jūnija pasā-
kumā par Frensisu Skotu Ficdžeraldu tika 
aplūkota  gan viņa biogrāfija, gan filma. 
labs palīgs gan pasākuma, gan raksta tap-
šanā bija endrjū Tērnbula grāmata «Skots 
Ficdžeralds». Mēģinājām skart rakstnieka 
un viņa sievas Zeldas kopdzīves traģēdiju. 
Salīdzinājām divus tulkojumus: «lielais 
Getsbijs» (1971; tulk. Valda kumuška) un 
«lieliskais Getsbijs» (2004; tulk. amanda 
aizpuriete). Žurnāla «dramaturgu Teāt-
ris» 2015.  gada aprīļa numurā publicēts 
raksts «džins ar martini kokteilī. Frensiss 
Skots Ficdžeralds». 

Vasaras vidū – 29. jūlijā – uz pasākumu 
par džordžu orvelu atnāca maz intere-
sentu, nebija arī daudz biogrāfisku faktu, 
vairāk spriedām par rakstnieka slavenāko 
darbu «dzīvnieku ferma». 

30. septembrī pasākuma galvenais varo-
nis bija kurts Vonnegūts un viņa romāns 
«lopkautuve Nr.5». Šajā gadījumā nav ie-
spējams runāt par darbu, nezinot rakstnie-
ka biogrāfiju, jo pa īstam saprast romānu 
var, tikai zinot, ka tā autors otrā pasaules 
kara laikā karojis eiropā, bijis gūstā drēz-
denē un piedzīvojis pilsētas bombardē-
šanu. Sabiedroto puse ilgus gadus centās 
noklusēt informāciju par drēzdenes bom-
bardēšanu, taču kara ēna ir klātesoša teju 

vai visos  k. Vonnegūta darbos, piemēram, 
romānā «Māte nakts». Pasākuma vizuālo 
daļu kuplināja ne tikai   interneta un žur-
nālu materiāli («Rīgas  laika» intervija ar 
rakstnieku, «ilustrētā Pasaules Vēsture» par 
drēzdenes bombardēšanu), bet arī raksta 
autores personīgās fotogrāfijas no ceļo-
juma uz drēzdeni. Pasākumā daudz tika 
runāts par kino – uzskaitīti k. Vonnegūta 
romānu ekranizējumi («lopkautuve Nr.5», 
«Čempionu brokastis», «Māte nakts») un 
pastāstīts, kurās filmās spēlējis pats romā-
nu autors («Čempionu brokastis», «Māte 
nakts»). 

28. oktobra pasākums bija veltīts džo-
nam Faulzam un viņa romānam «kolek-
cionārs». dž. Faulzs sarakstījis arī romā-
nus «Burvis», «daniels Martins», «Fran-
ču leitnanta draudzene» un stāstus. Viņa 
darbos saskatāmas atsauces uz daudziem 
klasiķu, īpaši V. Šekspīra, darbiem. arī la-
sot «kolekcionāru», var vilkt tiešas para-
lēles ar V. Šek  spīra traģikomēdiju «Vētra». 
Bija interesanti papētīt, kā romāna sižets 
atspoguļojas teātrī un kino, piemēram, 
ivara lūša izrādē «kolekcionārs» (spēlēja 
jānis jarāns un jūlija Ļaha) vai t. p. nosau-
kuma filmā (1965. g., rež. Viljams Vailers). 

25. novembrī izdevās jauks pasākums 
par ērihu Mariju Remarku. Materiālu par 
rakstnieka dzīvi bija pietiekoši, varējām 
izmantot gan Vilhelma fon Šternburga 
grāmatu «it kā viss būtu pēdējoreiz», gan 
Rutas Martones atmiņas par ē. M. Remar-
ku «Mans draugs Bonijs». Plānojot pasā-
kumu ciklu «Uzmanības lokā – autors», 
bija nolemts katrā tikšanās reizē aplūkot 
vienu darbu, un šoreiz bija izvēlēts romāns 
«Triumfa arka», tomēr nevarējām neru-
nāt arī par citiem ē. M. Remarka darbiem, 
īpaši par romāniem «Rietumu frontē bez 
pārmaiņām» un «Trīs draugi». Pasākuma 
ievadā skanēja krievu romance, jo «Trium-
fa arkas» galvenā varone dzied romances 
Parīzē, krievu restorānā. diemžēl neatra-
dās romance, kuru 1948. gada filmā izpilda 
ingrīdas Bergmanes varone. Runājot par ē. 
M. Remarku, tika pieminētas arī vairākas 
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Holivudas aktrises, īpaši Marlēna dītriha, 
kura faktiski ir romāna «Triumfa arka» 
varones prototips un rakstnieka mīlestība 
daudzu gadu garumā.  

Cikls noslēdzās 16. decembrī ar saru-
nu par Teodoru dreizeru un viņa romānu 
«amerikāņu traģēdija». T. dreizers, līdzīgi 
kā F. S. Ficdžeralds, ir dzimis 19. gs. noga-
lē, un  viņa darbi sarakstīti 20. gs. sākumā. 
Materiāli par rakstnieku galvenokārt bija 
no padomju laikiem, tāpēc nācās atsijāt 
faktus no ideoloģiskiem pārspriedumiem. 
Pasākumā tika runāts arī par lietuvas ki-
nostudijas 1984. gadā uzņemto t. p. nosau-
kuma filmu. Noslēgumā apmeklētāji saņē-
ma mazas dāvaniņas – tamborētas grāmat-
zīmītes. 2014. gada pasākumi ļāva izdarīt 
dažus secinājumus: nav ieteicams lasīt 
garus romānu fragmentus, pasākuma ap-
meklētājiem interesantāki liekas stāstījumi 
par darba tapšanu un to, kā šis sacerējums 
ietekmējis citas mākslas – kino, mūziku u. 
tml. Nevajag koncentrēties uz vienu romā-
nu, labāk skatīt daiļradi kopumā.

2015. gadā uzmanība tika pievērsta 
rakstniecēm. Pasākumu cikls sākās 24. feb-
ruārī, un pirmā tikšanās bija veltīta airisai 
Mērdo kai. Mēģinājām izvietot izstādē vi-
sus rakstnieces darbus, kas vien bija pie-
ejami krājumā (a. Mēr doka dzīves laikā 
sarakstījusi 26 romānus). Pēdējais romāns 
«džeksona dilemma» ir alcheimera slimī-
bas apzīmogots, arī biogrāfiskā filma «airi-
sa» vairāk akcentē tieši šo rakstnieces dzī-
ves periodu.

31. martā piedāvājām iepazīt Fransuā-
zu Sagānu. Ļoti palīdzēja Marī domini-
kas leljēvras grāmata «Fransuāza Sagāna» 
(krievu val.) un rakstnieces dēla denī Vest-
hofa darbs «esi sveicināta, Sagāna!», kā arī 
diānas kirīsas biogrāfiskā filma «Sagāna» 
(2008. g., galvenajā lomā Silvija Testū). 
Stāstījums iznāca mazliet citāds nekā pa-
rasti, jo rakstnieces dzīve bijusi tik trauk-
smaina, ka rodas jautājums – pa kuru laiku 
F. Sagāna rakstīja? 

28. aprīlī turpinājās iepazīšanās ar 
franču rakstniecēm – šoreiz uzmanības 

lokā bija annas Gavaldas darbi. Ciklā 
aplūkoto rakstnieču pulkā viņa ir visjau-
nākā – tikai 45 gadi. Protams, materiālus 
par a. Gavaldu var atrast tikai internetā, 
tomēr veidot pasākumu ļoti palīdzēja pēc 
rakstnieces romānu motīviem tapušās fil-
mas: kloda Berī ekranizētā «Būt kopā – 
un viss» (2007. g., galvenajā lomā odrija 
Tatū) un uz ekrāna pārceltais romāns «es 
viņu mīlēju» (2009. g., rež. izabella (Zabu) 
Braitmane).

26. maijā pasākums tika veltīts izcilai 
angļu esejistei Virdžīnijai Vulfai. Šoreiz 
materiālu bija daudz: gan par rakstnie-
ces ģimeni, gan par «Blūmsberijas grupu» 
(tajā bija apvienojušies angļu rakstnieki, 
intelektuāļi, filozofi un mākslinieki), gan 
par viņas vīra leonarda Vulfa izveidoto iz-
devniecību, kas publicēja V. Vulfas darbus. 
Noderēja arī Maikla kaningema grāmata 
«Stundas», pēc kuras uzņemta filma ar Ni-
kolu kidmenu, Merilu Strīpu un džulianu 
Mūru galvenajās lomās (2002. g., rež. Stī-
vens daldrejs). Pasākumā tika runāts ne 
tikai par rakstnieces slavenāko darbu «de-
lovejas kundze», bet arī par viņas romānu 
alegoriju «orlando». 

30. jūnija pasākumā tika runāts par ka-
nādiešu rakstnieci Mārgaretu atvudu. Vi-
ņai raksturīgi feministiski darbi, sievietei 
tajos bieži ir bijusi smaga bērnība vai jau-
nība («kaķacs»). latviešu valodā tulkoti 
vairāki M. atvudas romāni, arī divi anti-
utopijas žanra darbi «oriksa un kreiks» un 
«kalpones stāsts». 

25.  augusta pasākums bija veltīts aus-
triešu rakstnieces Zuzannas kubelkas li-
terārajam devumam. Materiālu par šo 
rakstnieci bija maz, tomēr pasākums nori-
tēja veiksmīgi. Tika runāts par Z. kubelkas 
darbu māksliniecisko kvalitāti, meklētas 
iezīmes, kas raksturīgas vairākiem viņas 
romāniem. Secinājums – romāns «korse-
te pušu», pie kura rakstniece cītīgi strādāja 
astoņus gadus, ir viņas mākslinieciski veik-
smīgākais darbs.

Nākamā mēneša nogalē – 29. septem-
brī – interesenti varēja iepazīties ar dafni 



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

73

di Morjē. Šoreiz tika izmantotas bijušās 
datorzāles telpas, no kurām  tobrīd jau 
bija iznesti visi datori. atbrīvoto telpu bija 
nolemts veidot par dzejas lasītavu. Pirmie 
to «apdzīvoja» pasākuma «Uzmanības 
lokā – autors» apmeklētāji. Šeit pavērās 
lielākas tehniskās iespējas – varējām vei-
dot ne tikai tradicionālo izstādi (grāmatas 
un žurnāli), bet arī datorprezentāciju un, 
netraucējot citus bibliotēkas apmeklētā-
jus, noskatīties pēc d. di Morjē stāsta si-
žeta veidotās filmas «Putni» (1963. g., rež. 
alfrēds Hičkoks) fragmentus. 

arī iepazīšanās ar austrālietes kolī-
nas Makalovas daiļradi 27. oktobrī noti-
ka jaunajā vietā, tāpēc pasākumā varējām 
izmantot datorprezentāciju, demonstrēt 
fragmentus no filmas «dziedoņi ērkšķu 
krūmā» un parādīt mazu fragmentu no fil-
mas «Tims» (1979. g., galvenajā lomā Mels 
Gibsons).

Cikla «Uzmanības lokā – autors» pē-
dējais pasākums 2015. gadā – 24. novem-
brī – bija veltīts amerikāņu rakstniecei 
Stefānijai Meierei. Tā kā dzejas lasītavu 
sāka remontēt, atkal tikāmies zālē, tāpēc 
bija jāiztiek bez filmu fragmentiem. Taču 
šoreiz tas nebija trūkums, jo ļoti daudzi 
«krēslas» filmas jau bija redzējuši. Mēģi-
nājām izdibināt S. Meieres darbu popula-
ritātes iemeslus, skanēja gan sajūsminātu 
fanu, gan skarbu kritiķu viedokļi. Tā kā 
pasākuma beigās visi jau bija adventa no-
skaņās, apmeklētāji saņēma mazas dāva-
niņas – tamborētus eņģelīšus.

jau rudenī sākās gatavošanās 2016. ga-
dam. Nolēmām neaprobežoties ar pasaul-
slaveniem rakstniekiem, bet papētīt, kādi 
literāti dzīvo un strādā kaimiņos, ko raksta 
lietuvieši un igauņi, kas aktuāls viņiem un 
ko mums piedāvā grāmatizdevēji – kas tiek 
tulkots latviešu valodā. ja būs apmeklētā-
ju interese, nākotnē varbūt apskatīsim arī 
Ziemeļvalstu, rietumslāvu un austrumslā-
vu rakstniekus. 

Tā kā remonts dzejas lasītavā bija bei-
dzies, 26. janvāra pasākumam atkal tika 
izmantota šī telpa, kas gan vēl gaidīja mē-

beles. Šoreiz uzmanības centrā bija lietu-
viešu fiziķis kodolinženieris un trimdas 
rakstnieks kazis almēns. latviešu valodā 
ir tulkots tikai viens viņa darbs – romāns 
«Pļaujas laiks», tomēr klausītāji varēja uz-
zināt, ka 90.  gados pēc šīs grāmatas vei-
dota filma «Marius» un kāds k. almēnam 
ir sakars ar literātu grupu, kas ar kopīgu 
pseidonīmu – Skomants – raksta vēsturis-
kas grāmatas bērniem. No igauņu rakst-
niekiem kā pirmais tika izvēlēts indreks 
Hargla un divi viņa vēsturiskie krimināl-
romāni par Tallinas aptiekāru: «aptiekārs 
Melhiors un olevistes baznīcas noslē-
pums» un «aptiekārs Melhiors un akas 
ielas rēgs». 2015. gada 30. oktobrī rakst-
nieks sadarbībā ar izdevniecību «Zvaigzne 
aBC» bija piedalījies grāmatu prezentāci-
jā RCB. Toreiz nofilmētais materiāls lieti 
noderēja pasākumam «Uzmanības lokā 
– autors». 

Gatavojoties 23. februāra pasāku-
mam, nācās secināt, ka lietuviešu rakst-
nieces jurgas adomo un igaunietes eni 
Mihkelsoni biogrāfiskie dati neko daudz 
par rakstniecēm nepasaka. Šajā gadīju-
mā autores patiešām visu par sevi ir pa-
teikušas savos darbos. j. adomo grāmata 
«eS+ZB=eS» ir tapusi pēc viņas bloga jur-
gaadomo.com ierakstiem, bet pats blogs 
radies no nepieciešamības salikt pa plauk-
tiņiem rūgto pieredzi attiecībās ar vīrie-
ti, kuram nepietiek ar vienu sievieti. Sa-
vukārt e. Mihkelsone darbā «Mēra kaps» 
apraksta savu bērnību un skarbo situāciju, 
kad viņa kā mežabrāļu meita (mežabrāļos 
bija gan tēvs, gan māte) tika atdota mā-
tesmāsas audzināšanā. Tikai pēc gadiem 
atklājies, ka tante strādājusi čekā. Pasāku-
mam sameklētie papildu fakti šoreiz tikai 
apstiprināja darbos atklāto un precizēja 
pāris detaļas.

lai gan dzejas lasītava oficiāli tika at-
klāta 2016. gada 5. aprīlī, brīdi pirms tam, 
29. martā, šajā telpā notika pasākums par 
lietuviešu rakstnieku Sauļu Tomu kondro-
tu un igauni arvedu Vīrlaidu. lai gan abiem 
autoriem latviešu valodā ir tulkoti vairā-
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ki darbi, mūsu bibliotēkas fondā tobrīd 
 varēja atrast tikai S. T. kondrota grāmatu 
«Un apmāksies tie, kuri skatās pa logu» 
un a. Vīrlaida romānu   «apzīmogotie». 
Pēc dzejas lasītavas atklāšanas pasāku-
mi «Uzmanības lokā – autors» turpinās 

 F
ot

o:
 d

ai
na

 ģ
ei

ba
ka

izstāde 
airisai Mērdokai 

šajā mājīgajā telpā, kur iespējams mierī-
gā gaisotnē, netraucējot citus bibliotēkas 
apmeklētājus, pārrunāt kārtējā autora 
daiļradi un izmantot arī telpas tehniskās 
iespējas, lai noskatītos kādu filmas frag-
mentu vai atskaņotu kādu dziesmu.

2016. gadā paredzēts iepazīties arī ar šādiem rakstniekiem:
26. apīlis – augusts Gailits (igaunija); Romualds Granausks (lietuva)
31. maijs – jāks jeerīts (igaunija);  antans Šķēma (lietuva)
28. jūnijs – Vīvi luika (igaunija);  julita Varanauskiene (lietuva)
30. augusts – Silvija Ranamā (igaunija); Vītauts Sirijos Gira (lietuva)
27. septembris – andruss kivirehks (igaunija); jurga ivanauskaite (lietuva)
25. oktobris – antons Tamsāre (igaunija); Petrs dirģēle (lietuva)
29. novembris – jāns kross (igaunija); kristina Sabaļauskaite (lietuva)
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katrs pieredzējis bibliotekārs zina, ka lasī-
tāji, tāpat kā sabiedrība vispār, ir ļoti dažādi. 
Bibliotēkas apmeklētāji pārstāv visas vecuma 
un profesiju grupas. Rīkojot kārtējo pasāku-
mu, vislielākā māksla ir pulcēt bibliotēkā jau-
niešus – vecāko klašu skolēnus. Šī auditorija 
ir visvairāk aizņemta gan mācībās, gan darbā 
un citās aktivitātēs. Tomēr bibliotekāri prot 
visu! ir veidi, kā to panākt. Viens no tiem – 
piedāvāt  bērniem un jauniešiem iespēju arī 
pie mums uzzināt daudz jauna un aktīvi līdz-
darboties. Tāds ir bibliotēkas uzdevums. 

RCB filiālbibliotēkas «Zemgale» lepnums 
ir darbs ar jaunākajiem apmeklētājiem. Mūsu 
«pārziņā» ir aktīva sadarbība ar tuvākās ap-
kārtnes (pamatā Ziepniekkalna) 10  skolām 
un 17 pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu 
nodaļā strādā viens bibliotekārais darbinieks 
– vecākā bibliotekāre dzidra Gudļevska. lai 
cik izcils būtu līderis, protams, nepieciešama 
komanda, jo vienam cilvēkam aktīvi strādāt 
ar gandrīz trīsdesmit izglītības iestādēm – tas 
ir pārāk liels darba apjoms. Par laimi, esam 
izveidojušas lielisku tandēmu – līdztekus 
darbam lasītavā strādāt ar bērniem palīdz 
galvenā bibliotekāre Sallija krauze.  Būtībā 
strādājam «kā cimds ar roku». 2015. gada 
nogalē tikām izvirzītas Voldemāra Caunes 
balvai «Gada bibliotekārs darbā ar bērniem 
un jauniešiem». RCB Bibliotēku dienesta 
galvenā speciāliste ingūna Stranga balvas 
pieteikumā norādīja: «Teicami darbojoties 
komandā, bibliotekāres radījušas vidi, kurā 
bērniem ir interesanti. Šajā bibliotēkā ik pa 
laikam viss mainās – lai rosinātu čaklāk iepa-
zīt grāmatas, sadarbībā ar ēkā esošo Pārdau-
gavas Mākslas un mūzikas skolu tiek meklē-
tas jaunas iespējas to optimālai izvietošanai, 

SALLIJA KRAUZE
RCB filiālbibliotēkas «Zemgale» galvenā bibliotekāre 

DZIDRA GUDĻEVSKA 
RCB filiālbibliotēkas «Zemgale» vecākā bibliotekāre  

darbs ar JaUnĀkaJiem lasītĀJiem 
rCb filiĀlbibliOtēkĀ «Zemgale»

izzināti risinājumi bibliotēkas atvērtības un 
pieejamības uzlabošanai, pasākumu rīkoša-
nā tiek pielietotas arvien jaunas un atraktīvas 
metodes.» atzinīgos profesionāļa vārdus par 
mūsu darbu vērtējam augstu, tāpēc nolēmām 
dalīties savās idejās gadagrāmatā. 

aktīvu darbu ar lasītāju grupām sākam 
jau tad, kad bērni ir pavisam mazi. Pasāku-
mos uzburam pasaku valstību – esam ieju-
tušās Fejas, lieldienu vistiņas, Zaķa, Pūcītes-
ūcītes, Taurenīša, Bitītes u. c. tēlos. Tērpus 
nelieliem uzvedumiem bieži veidojam pašas. 
Ļoti atsaucīgi ir latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras centra darbinieki. esam 
izmantojušas «Bērnu žūrijas» Zaļā Tārpiņa 
un Pūčulēna maskas. 

Bibliotēkas plauktu labirintus mūsu jau-
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nākajiem apmeklētājiem palīdz iepazīt vil-
cieniņš Tomiņš – smaidīgs, jautrs un darbīgs. 
kopā ar čaklajiem lasītājiem esam lasītavā 
uzcēluši paši savu «Gaismas pili». Celta no 
mazām, lielām, pavisam lielām un smagām 
grāmatām, mūsu «Gaismas pils» ir visskais-
tākā! Vilcieniņš kopā ar bērniem nokļūst brī-
numainajā grāmatu pasaulē.  

Tieši bibliotēkas vilcieniņu izvēlējāmies 
kā galveno tēlu RCB projekta «dialogs. Bi-
lingvāls» nodarbībām «Bibliotēkas vilcie-
niņa skola». katrai nodarbībai bija savs no-
saukums: Burvīgā, Pasakainā, Ciparotā u. c. 

Īpašu vērību veltījām runāšanas, stāstīšanas 
un klausīšanās prasmju attīstībai. izmanto-
jām «Burvju lādi», no kuras tika ņemtas lau-
kā lietas, kas palīdzēja apgūt jaunus vārdi-
ņus un reizē bija lielisks pārsteiguma avots. 
Centāmies aktivitātes mainīt, piemēram, 
mācoties Vilcieniņa dziesmu, bērni (un arī 
vecāki!) «izbraukāja» pa telpām un iepazina 
tās. Visās nodarbībās tika akcentētas grāma-
tas. Projekts bija veiksmīgs, parādījām ceļu 
uz filiālbibliotēku daudziem Ziepniekkalna 
iedzīvotājiem, kuri iepriekš nebija zinājuši 
mūsu atrašanās vietu, bet tagad ir aktīvi 
apmeklētāji.

lai gan darbs ar mazākajiem apmeklē-
tājiem ir ļoti aktīvs, ne mazāk rosīgi mūsu 
filiālbibliotēkā strādājam ar skolēniem un 
pusaudžiem. Skolotāji un skolu bibliotekāri 
vienmēr priecājas un ir pateicīgi par 
mūsu palīdzību pasākumu organizēšanā. 
Sadarbība ar apkārtnes skolām (Rīgas 
igauņu pamatskola, Rīgas 47. vidusskola, 
Rīgas 94. vidusskola, Rīgas 95.  vidusskola 
u. c.) turpinās no gada gadā. kad tuvojas 
svētku laiks vai projektu dienas, no 
skolas atskan zvans: «ko jūs mums šoreiz 
piedāvāsiet?» Un bibliotekāram nedrīkst 
pietrūkt ideju. 
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Saprotot, ka klašu audzinātājiem nav vieg-
li atrast laiku, lai apmeklētu filiālbibliotēku 
(tiešā tuvumā atrodas tikai viena skola), mēs 
labprāt organizējam pasākumus skolās. Tā Rī-
gas 94. vidusskolā sarīkojām tikšanos ar grā-
matu ilustratori agiju Staku. Bērni bieži saka: 
«kad izaugšu liels, es būšu…» Bibliotekārs 
var palīdzēt izvēlēties. agija Staka pastāstīja, 
kā top ilustrāciju skices un kā tās sakārtot, kā, 
sadarbojoties ar teksta autoru, darba procesā 
var mainīties sākotnējās ieceres. Cik dažādās 
tehnikās strādā ilustrators, pat veidojot vienu 
grāmatu! Noslēgumā bērniem bija varena 
iespēja iejusties mākslinieka ādā – zīmējām 
ilustrācijas pašu izvēlētajai grāmatai. Nebija 
viegli, un profesionāļa acs ļoti noderēja. dar-
biņu izstādi varējām skatīt mūsu bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā.

Skolās esam rīkojušas tikšanās ar ievēro-
jamiem apkaimes iedzīvotājiem, piemēram, 
neaizmirstama bija tikšanās ar aktieri kaspa-
ru Znotiņu, kurā gan skolēni, gan aktieris 
runāja ojāra Vācieša dzeju. Bijām liecinie-
ki tam, ka dzejnieka atstātajam literārajam 
mantojumam šodien ir vēl lielāks spēks. Tik-
šanās bija tik veiksmīga, ka turpinājās tradī-
cija lielā skolas pasākumā lasīt dzeju, taču nu 
jau galvenie dzejas runātāji bija bērni, mums 
bija tas gods būt žūrijā. Tas gan ir viens ne-
pateicīgs uzdevums! Visi bērni bija ļoti cen-
tušies, kā lai kādam piešķir pirmo, bet citam 
zemāku vietu? ērtāk jūtamies tādos pasāku-
mos kā, piemēram, rakstnieces Tūves janso-
nes 100. jubilejas svinības, kurā ne tikai kopā 
lasījām autores grāmatas, bet arī izgatavojām 
paši savas Burvju cepures. Uz lieliem, krā-
sainiem baloniem tapa zīmējumi – mīļāko 
Muminu sejiņas. Sarīkojām īstu cepuru un 
balonu modes skati. 

katrs pasākums ir ar savu šarmu. Mēs 
esam atvērtas dažādām aktivitātēm un lab-
prāt sadarbojamies. ērtāk, protams, ir pasā-
kumus rīkot bibliotēkā. Īpaši priecīgi esam 
par tāliem viesiem. kopā ar Pārdaugavas 
pamatskolas skolēniem sagaidījām ciemos 
daugavpils žurnāla «Privetik!» («Sveicie-
niņš») pārstāvjus. Žurnāla veidotāja un gal-
venā redaktore ir Žanna Romanovska. Par 

ilustrāciju tapšanu «Sveicieniņam» labprāt 
pastāstīja māksliniece ērika kalvāne. esam 
nolēmuši turpināt tradīciju un ik gadu ai-
cināt uz bibliotēku kāda bērnu un jauniešu 
žurnāla pārstāvi.

Cenšamies pievērst bērnus arī novadpēt-
niecības darbam.  Pētām gan atgāzenes, gan 
tuvējo Mārupes apkārtni. Īpaši interesants 
bija projekts «kontrastainā atgāzene», ko 
īstenojām kopā ar Mākslas izglītības centru 
«Trīs krāsas», Rīgas igauņu pamatskolu, Biz-
nesa augstskolu «Turība» un Pārdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolu. Projektu atbalstī-
ja nodibinājums «Rīga 2014». aktīvi piedalī-
jās gan apkaimes iedzīvotāji, gan studenti un 
skolēni. dokumentos atgāzenes nosaukuma 
izcelsme joprojām nav atklāta, intriga pa-
liek! izstādē bibliotēkā varējām iepazīties ar 
igauņu pamatskolas skolēnu pētnieciskajiem 
darbiem un fotogrāfijām, kas tapušas, izzi-
not atgāzenes ielas, cilvēkus, interesantākās 
vietas un vēsturi. Projekta īstenošanas laikā 
tika rīkoti atgāzenes apkaimes izpētes plenē-
ri. To dalībnieki pulcējās filiābibliotēkā, kur 
Mākslas izglītības centra «Trīs krāsas» pār-
stāve ilze kupča iepazīstināja ar paredzēto  
darbu – izmantot  dažādus uz ielas atrastus 
objektus, vēstures lieciniekus. Tā varēja būt, 
piemēram, īpaša, bērnam uz ielas nejauši iz-
kritusi rotaļlietas detaļa, sena trauka lauska 
zem ziedoša ceriņkrūma, saglabājušās žur-
nāla «atpūta» lappuses. Mūsu uzdevums bija 
priekšmetu pēc iespējas precīzi aprakstīt, 
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nofotografēt un veidot atgāzenes apkaimi 
raksturojošu krāsainu kolāžu. Svarīgi  apzi-
nāties, ka vēsturi bieži vien spilgti atspoguļo 
pavisam vienkāršas lietas, kuras ikdienas ru-
tīnā neievērojam.

interesants novadpētniecības darbs tika 
veikts tuvējā Mārupes pagastā. aktīvākie or-
ganizatori bibliotekāru vadībā bija paši sko-
lēni – mūsu lasītājas, Mārupes vidusskolas 
9. klases skolnieces ilze un Vera. Vasarā rīko-
jām ekskursiju sēriju. katra no tām bija veltīta 
ielām ar tematiski saistītiem nosaukumiem, 
piemēram, viena no pirmajām ekskursijām 
bija «iepazīsti Mārupes ielas, nosauktas da-
žādu ziedu vārdos!». izrādījās, ka Mārupē sa-
pulcējušās lilliju, asteru, Rožu, Neļķu, dāliju, 
Magoņu un Gerberu ielas, un vēl, un vēl! Se-
koja dažādu ūdens krātuvju vārdos nosauktas 
ielas. dalībnieki cītīgi pierakstīja to nosauku-
mus un vietējo māju saimnieku stāstījumus. 
Uzzinājām, ka pirms nepilniem 100 gadiem 
šeit, zem gājēju kājām, viļņojušās purvainas 
meža pļavas. Novadpētniecības darbs ir sais-
tošs ar to, ka tas «ievelk sevī». To atzīst arī sko-
lēni – ir interesanti iepazīt tuvāko apkārtni, 
un bibliotekārs šajā procesā ir lielisks palīgs.

Varbūt tieši tāpēc divu skolu 12. klašu 
audzēkņu tikšanās ar šobrīd populāro rakst-
nieku Māri Bērziņu «kāda esi svina garša?» 
izvērtās par sarunu gandrīz trīs stundu ga-

rumā. izrādījās, ka arī rakstnieks ir mācījies 
skolā, kuras audzēkņus bijām aicinājušas 
uz tikšanos. lielu darbu bijām veikušas ie-
priekš. Paldies filiālbibliotēkām, kas palīdzē-
ja sagādāt iespējami daudz grāmatas «Svina 
garša» eksemplāru! Ļoti liels nopelns pasā-
kuma sagatavošanā bija skolu bibliotekārēm 
un klašu audzinātājām. Grāmatu bija izlasī-
juši visi, jauniešiem bija arī iespēja apmeklēt 
tikko iestudēto tāda paša nosaukuma izrādi 
Nacionālajā teātrī.  Rezultāts – ļoti vērtīgs 
pasākums abām pusēm.

Pusaudži un vecāko klašu audzēkņi ir 
mūsu sarežģītākā auditorija. Viņi ir ļoti pra-
sīgi. ir nopietni jāpadomā, ar ko pārsteigt šo 
lasītāju grupu, ja jau ir izdevies viņus «atvi-
lināt» līdz bibliotēkai. ik gadu latvijas valsts 
svētkos aicinām ciemos Rekrutēšanas un 
jaunsardzes centra darbiniekus, Zemessar-
dzes vai jūras spēku flotiles krasta apsardzes 
dienesta pārstāvjus. ir prieks vērot, kā mainās 
jauniešu attieksme pasākuma laikā – no pār-
liecības, ka viņus jau ne ar ko nevar pārsteigt, 
līdz lielai ieinteresētībai un līdzdalībai. Reiz 
starp kokiem aiz bibliotēkas ēkas tika no-
stieptas virves un pusaudži varēja izmēģināt, 
kā ir pārvietoties ar īpašu ekipējumu. Bija 
ļoti interesanti! Vienmēr saistošas ir tikšanās 
ar jaunsardzes pārstāvjiem, jo vienaudži prot 
uzrunāt vislabāk. Un, ja vēl automāti  tiek ne 
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tikai parādīti, bet ar tiem drīkt arī pamēģināt 
šaut...  

Cenšamies rīkot pasākumus arī ārpus tel-
pām. Mums ir ļoti paveicies, jo apkārt filiāl-
bibliotēkai Graudu ielā ir liela teritorija, kurā 
var laist pūķus, rīkot skaļās lasīšanas pasāku-
mus, lieldienās ripināt olas un darīt daudz 
ko citu. 

Neliekuļojot varam teikt – mēs spējam iz-
darīt ļoti daudz, mums patīk savs darbs, un 
mēs saņemam daudz pozitīvu emociju no 
bērniem, pasākumos redzot viņu mirdzošās 
acis un dzirdot: «Paldies, mēs nāksim vēl!» 
Tomēr godīgi jāatzīst, ka mūsu resursi (īpa-
ši finansiālie) ir ierobežoti. Mums ļoti žēl, 

ka vairs netiek rīkots kopīgs «Bērnu žūrijas» 
noslēguma pasākums RCB un visu filiāl-
bibliotēku aktīvākajiem lasītājiem. Tie bija 
skaisti notikumi! Tagad rīkojam pašas savus 
«Bērnu žūrijas» noslēguma svētkus,  bet, tā 
kā dalībnieku skaits tuvojas 60, izaicinājums 
kļūst aizvien lielāks. 

Telpu ziņā mums ir lieliska sadarbība ar 
Pārdaugavas Mākslas un mūzikas skolu – 
lielākiem pasākumiem bieži izmantojam 
skolas zāli. Skaista tradīcija ir Ziemassvētku 
koncerts, uz kuru aicinām mūsu bibliotēkas 
lasītājus. Mākslinieku lomās ir mūsējie – mū-
zikas skolas audzēkņi un lasītāji. esam labi 
kaimiņi un rīkojam skaistas izstādes abās ies-
tādēs vienlaikus. kā lai nepiemin Mākslas un 
mūzikas skolas kaķim Pirātam veltīto izstādi 
«Pelēks un strīpains», kurā bērnu fantastis-
kos darbus par kaķi papildināja bibliotekāru 
sagatavotā grāmatu izstāde par kaķiem gan 
nozaru literatūrā, gan daiļliteratūrā. 

Vasarās bērniem, kuri brīvlaiku pavada 
Rīgā, piedāvājam gan radošās darbnīcas, gan 
ekskursijas. labprāt apciemojam kolēģus, 
piemēram, kopā ar bērniem bijām RCB filiāl-
bibliotēkā «Pārdaugava». esam apmeklējuši 
Botānisko dārzu, rīkojuši zibakciju Bibliotēku 
dienestā, «ēnojuši» RCB  komplektēšanas no-
daļas darbiniekus un vēl, un vēl... aktivitāšu 
tiešām ir bijis (un noteikti – arī būs!) daudz. 
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Starp  rozēm  un  gudrām  grāmatām
saruna ar rCB filiālbibliotēkas «zemgale» 
galveno bibliotekāri 
salliJu Krauzi

Kad  dienas  aizskrien  nemanot
saruna ar rCB Komplektēšanas un apstrādes 
nodaļas galveno bibliotekāri
inesi  aĻoŠinu

Dzīves apļi
saruna ar rCB iļģuciema filiālbibliotēkas 
vecāko bibliotekāri 
ingriDu loginoVu

Es laikam esmu vienkārši laimīga 
saruna ar rCB imantas filiālbibliotēkas 
galveno bibliotekāri
anitu tarViDu 

irisas arĀJas un giDas zemKanes 
intervija

Man ļoti patīk mana dzīve, arī vēl šodien 
saruna ar bijušo rCB direktora vietnieci 
JanĪnu  BarKoVsKu 
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inTAs sAllinenes intervijas

Neparasti siltā 18. marta rītā bibliotēkā 
tiekos ar Salliju. Pirms durvis tiks vērtas lasī-
tājiem, atlicinām laiku nelielai sarunai. Salli-
jai šogad ir pirmā apaļā darba jubileja – des-
mit gadu bibliotekāra darbā filiālbibliotēkā 
«Zemgale». Tāda kā «rožu jubileja».

Kā no grāmatu lasītājas kļuvāt par bib-
liotekāri?

kopš bērnības esmu liela lasītāja. dzīvo-
jām Piltenes pagastā, kurzemes lielākās un 
skaistākās upes Ventas gleznainajos krastos. 
Man ļoti patika apmeklēt Piltenes bibliotē-
ku, kas atradās senatnīgā, pasaku namam 
līdzīgā ēkā. arī bibliotekāre palikusi atmiņā 
kā gandrīz nereāla būtne, pasaku feja – trū-
ka tikai lielas cepures ar krāsainiem ziediem 
no paša košākā brīnumzemes dārza krūma. 

starP  rOZēm  Un  gUdrĀm  grĀmatĀm
Saruna ar RCB filiālbibliotēkas «Zemgale» galveno bibliotekāri 

SallijU kRaUZi

Filiālbibliotēka «Zemgale» atrodas galvaspilsētas ēkām neierasti 
zaļā apkaimē. Tās dārzā aug RCB simtgadei iestādītais ozols, kas 
mazliet noliecies uz bibliotēkas ieejas pusi, jo saules stari jādala ar 
varenajiem kokiem blakus. Puķudobē pārziemojušas galvenās bib-
liotekāres Sallijas krauzes koptās rozes. Pavisam drīz to krāšņie zie-
di priecēs ikvienu garāmgājēju.

Manuprāt, pilsētiņā vēl šodien jūtams kaut 
kas vārdos neizsakāms no senajiem laikiem, 
kad Piltene bija kurzemes bīskapijas galve-
nā pilsēta. Manas dzimtās pilsētiņas vēsture 
ir ļoti bagāta. Biju «pārlasījusi» visu biblio-
tēku – gan bērnu, gan pieaugušo grāmatas. 
apkārtnes skaistā daba ietekmēja to, ka, lasot 
grāmatas, fantāzija, šķiet, nepazina robežu. 
Tagad atskatoties, liekas – uzaugu pasaku un 
brīnumu zemē.

darba vietu RCB filiālbibliotēkā «Zem-
gale» man ieteica paziņa. Bibliotekāra darbs 
šķita ļoti vilinošs, lai gan uzreiz tiku brīdi-
nāta, ka viegls tas nav. Tomēr no grūtībām 
nebaidījos – biju dzīves rūdīta lauku meite-
ne. Bibliotekārā darba pieredzes man nebija. 
atceros pirmo lasītāju. Viņa kaut ko jautāja, 
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bet es nezināju, kur atrast atbildi. Meklēju 
enciklopēdijās un kaut kā jau galā tiku. Nā-
cās daudz ko iemācīties, apgūt datorprasmes. 
Sākums nebija viegls, bet man bija iespēja 
mēnesi mācīties projekta «Trešais tēva dēls» 
datorkursos. ar kolēģu palīdzību pamazām 
apguvu darbam nepieciešamās iemaņas. 
Saku paldies savai pirmajai bibliotēkas vadī-
tājai irmai Žumburei un arī vēlākajai vadī-
tājai Gidai Zepkānei, kura vienmēr pacietīgi 
un iejūtīgi palīdzēja, kad, strādājot ar datoru, 
kārtējo reizi nesapratu, kur esmu «aizklikšķi-
nājusies» un kā tikt atpakaļ. 

Bibliotekāri ir brīnišķīgi un jauki cilvēki. 
Man iepatikās gan darbs, gan kolektīvs, tāpēc 
izlēmu latvijas kultūras koledžā apgūt bib-
liotēku zinātni. Priecājos, ka tagad esmu dip-
lomēta bibliotekāre. Tas ļoti cēla manu paš-
apziņu. Bibliotekāram jāmācās nepārtraukti, 
un es to daru ar prieku. izmantoju visas RCB 
piedāvātās mācību iespējas, klausos lekcijas 
arī ārpus bibliotēkas. Tas ir palīdzējis man 
attīstīties ne vien kā profesionālei, bet arī kā 
personībai. 

Kādu laiku bijāt pat divu bibliotēku bib-
liotekāre.

Septiņus gadus apvienoju darbu filiālbib-
liotēkā »Zemgale» un igauņu skolas biblio-
tēkā. Nav noslēpums, ka iztikt ar vienu bib-
liotekāra algu ir grūti, jo īpaši ja mājās divi 
apgādājamie. Tomēr jau kādu laiku esmu no 
skolas bibliotekāres pienākumiem atteiku-
sies. Tā bija pārāk liela slodze, ļoti noguru, 
vakaros pat pasmaidīt spēju tikai ar piepūli. 
No malas varēja šķist, ka esmu dusmīga, jo 
lūpu kaktiņi noslīdējuši uz leju, bet biju tikai 
ļoti piekususi. Tagad strādāju un smaidu. ja 
vēl kādreiz izdomāšu piepelnīties, izvēlēšos 
kādu vienkāršāku darbiņu, jo strādāt divās 
bibliotēkās ir par grūtu. Mani četri dēli ir 
izaudzināti, tāpēc arī varu vairāk laika veltīt 
sev. 

Vai viegli būt četru dēlu mātei?
apprecējos ļoti jauna. Piedzima Mārtiņš 

un kārlis. Vīram bija problēmas ar alko-
holu. Varbūt tagad es prastu rīkoties citādi 
un viņam palīdzēt, nezinu. Bet toreiz man 
bija tikai 22 gadi. izšķīrāmies. otrajā laulī-
bā piedzima dvīnīši Raimonds un Rihards. 
Strādāju fiziski smagu darbu Ķekavas putnu 
fabrikā, jo bija apsolīts dzīvoklis. Nostrādāju 

astoņus gadus, un dzīvokļa rinda bija gandrīz 
pienākusi, bet tad sabruka Padomju Savienī-
ba un līdz ar to arī manas cerības uz dzīvok-
li. Brīvajā latvijā dzīvokļus varēja pirkt, bet 
dvīņi vēl bija pavisam mazi, mums nebija tik 
daudz naudas. Valsts piešķirtie bērnu pabal-
sti bija smieklīgi. Reizēm klājās ļoti grūti…

Man žēl, ka nebija literatūras, kur smelties 
padomus bērnu audzināšanā. lasīju toreiz 
populāro un gandrīz vienīgo pieejamo Ben-
džamina Spoka grāmatu «Bērns un tā kop-
šana». Centos izpildīt visus norādījumus un 
biju pārgurusi. Tagad saprotu, ka būtu bijis 
labāk, ja šo grāmatu nebūtu lasījusi. Šodien 
zinām, ka daudzi autora ieteikumi ir nepa-
reizi un pat nepieņemami. labi, ka nemaz 
nespēju tos visus ievērot. Biju jauna un ne-
pieredzējusi, bet dažreiz diemžēl pārāk centī-
ga māmiņa. Tik centīga, ka, ik dienu rūpējo-
ties tikai par sadzīvi, neatlicināju daudz laika 
pašiem bērniem. Nebija labierīcību, un par 
pamperiem vēl nekas nebija dzirdēts. Tagad 
pārmetu sev, ka par daudz strādāju un pārāk 
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maz iznāca būt kopā ar dēliem. apzinos, ka 
viņiem pietrūka manas uzmanības, kopī-
gu spēļu un sarunu. Varu priecāties, ka visi 
mani bērni strādā un dzīvo tepat latvijā. jā, 
skumstu par to, ka ikdienā dēli vairs nav bla-
kus, bet saprotu, ka viņiem jādzīvo sava dzī-
ve. Tomēr, kad puikas pieauga, man pietrūka 
nemitīgo rūpju, kas, audzinot četras atvases, 
bija mans permanentais stāvoklis.

kādu laiku domāju, ka varētu pieņemt un 
izaudzināt kādus bez vecāku gādības paliku-
šus bērnus, bet, izvērtējot savus spēkus un 
apstākļus, saprotu, ka laikam tomēr ne. Man 
ir divi ļoti mīļi mazbērniņi. Cenšos būt vai-
rāk kopā ar viņiem. Vecmāmiņas loma man 
sagādā daudz prieka.

Vai arī mazbērniņus audzināt ar grāma-
tu palīdzību?

jā, tagad ir ļoti laba pedagoģiskā un psi-
holoģiskā literatūra, ko lasu ar lielu interesi. 
Tajā atrodu atbildes uz daudziem jautāju-
miem. esmu uzkrājusi arī dzīves pieredzi, 
mācījusies no savām kļūdām. dēlam stāstu, 
cik svarīgi ir ļoti mīlēt savu meitu. ja tēvs mīl 
meitu, tad viņai ir visas iespējas izaugt par 
laimīgu sievieti un sasniegt dzīvē visu, ko 
vēlas. Veiksmīgu cilvēku biogrāfijās lasām, 
ka bērnībā gandrīz visi viņi bijuši mīlēti un 
laimīgi.

Vai tāda ir arī jūsu pieredze?
Tagad daudz domāju par saviem vecā-

kiem un bērnību. jau septiņus gadus man  
nav tēta, pagājušajā gadā apglabāju mammī-
ti. Tētis bija ļoti strādīgs, prasīgs, reizēm pat 
nežēlīgs pret sevi un arī pret mums, savām 
trim meitām. Tā viņš mums radīja dažādus 
kompleksus. Zinot viņa smago dzīves gāju-
mu, tagad saprotu, ka citāds tētis nevarēja 
būt, jo tad nebūtu izdzīvojis. Viņa dzīvē bija 
karš, politieslodzījums... arī tēvam pietrūka 
tuvinieku mīlestības. 

Bibliotēka ir vieta, kur satiekas paau-
dzes, dažādi cilvēki. Kas palīdz saprasties 
ar ikvienu apmeklētāju?

domāju, ka svarīgākais ir cienīt jebku-
ru cilvēku – nevienu nevērtēt un nekritizēt. 
katram ir kāds iemesls, kādēļ viņš skatās uz 
pasauli pa savam. ikvienam ir savs priekš-
stats par to, kas ir pareizi un kas nepareizi. 
Reizēm izvēlos būt naiva, ticēt un paļauties, 
jo tā ir vieglāk un gaišāk dzīvot. labāk lie-

ku reizi paļauties uz kādu, kurš ir nepatiess, 
nekā neticēt godīgajam un patiesajam, tā 
neatgriezeniski nodarot cilvēkam pāri un 
vairojot neuzticēšanos. arī savas drūmās un 
skumjās domas mācos pieņemt un aizvadīt 
prom.

Bibliotēku apmeklē dažādi cilvēki. ja re-
dzam, ka bērns pavada šeit visu dienu, pie-
ejam un aprunājamies. Mums izstāsta, ka 
mamma ir slimnīcā un mājās nav ko ēst. 
esam cienājušas bērnus ar tēju, nesušas vi-
ņiem uz darbu ābolus. esam zvanījušas so-
ciālajiem dienestiem, ja kādam ir nepiecie-
šama palīdzība. atceros gadījumu pirms 
daudziem gadiem. Bibliotēkā biju strādājusi 
neilgi. katru dienu sāka nākt mazs zēns sā-
kumskolas vecumā, kurš labprāt gribēja pa-
runāties. Stāstīja, ka mammīte pie viņiem ar 
tēti vairs nedzīvojot, nav arī piezvanījusi, bet 
viņu gribot nodot bērnu namā, jo tētis bieži 
ir vardarbīgs. Nezinu, vai viņš stāstīja patie-
sību. Mierināju zēnu, kā pratu. Teicu – lai kas 
notiktu, zini, ka māmiņa un tētis tevi noteikti 
ļoti mīl. Viņš lūdza arī santīmus ceļa naudi-
ņai uz mājām. es devu, jo labāk ir uzticēties 
– lai bērns jūt, ka ir tā vērts, lai viņam ticē-
tu. Šo zēnu atcerēšos vienmēr, jo vēl tagad 
bibliotēkā lieldienu izstādes rotā papjēmašē 
tehnikā veidots lielo Zaķu pāris – puisēnam 
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bija mākslinieciskas dotības, un viņš bija lie-
lākais palīgs Zaķu veidošanā.

Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir nepiecie-
šama palīdzība darbā ar datoru, jo mazbēr-
niem mājās neesot laika un pacietības viņus 
apmācīt. Bibliotekāriem pacietības pietiek. 
Tieši vidējās un vecākās paaudzes cilvēki vis-
vairāk priecājas, kad bibliotekārs parāda, cik 
viegli internetā viss sasniedzams.

Ko jums ir devis darbs bibliotēkā?
Tagad saka, ka cilvēkam ik pēc 5–7 ga-

diem jāmaina darbs. domāju, ka daudzi jau-
nieši varētu kādu savas dzīves posmu pastrā-
dāt bibliotēkā. To es novēlu ikvienam. Patie-
sībā bibliotekāra darbs mainās tik strauji, ka 
citu darba vietu meklēt nemaz nav nepiecie-
šams. Vienīgais nosacījums ir – pašam augt 
un mainīties līdzi laikam. domāju, ka citu 
darbu vairs nemeklēšu.

Bibliotēka ir vieta, kur ikviens sevi var at-
tīstīt kā personību. ja es nestrādātu šeit, tad 
nebūtu izlasījusi tik daudz labu grāmatu. Tie-
ši labu grāmatu, jo mēs zinām, ka literatūras 
mūsdienās ir ļoti daudz. Svarīgi ir prast atrast 
savējo. Te es katru dienu eju garām grāmatu 
plauktiem, varu ieskatīties un izvēlēties sev 
nepieciešamās. Saka jau, ka īstā literatūra la-
sītāja rokās nonāk īstajā dzīves brīdī. Taču, ja 
esi bibliotekārs, šī iespēja daudzkārt pieaug. 
Pateicoties grāmatām, esmu apguvusi pras-

mi uzstāties dažādās auditorijās, organizēt 
un plānot pasākumus, kas bibliotēkā notiek 
katru mēnesi. 

Puse no bibliotekārā darba veiksmes ir 
prasme atrast labus sadarbības partnerus. 
Jūsu bibliotēkai tādu ir daudz.

Manuprāt, mums ar kolēģi dzidru Gud-
ļevsku izveidojusies ļoti jauka sadarbība. 
Mums abām patīk vienmēr izdomāt ko jau-
nu, un mēs priecājamies, ka tas patīk arī 
mūsu lasītājiem un pasākumu viesiem. esam 
aizrāvušās ar dažādu teatrālu uzvedumu vei-
došanu. Maskas un tērpus gatavojam gan 
pašas, gan kopā ar bērniem, arī aizņemamies 
no citām bibliotēkām un pat pirmsskolas 
izglītības iestādēm. Mums ir ļoti laba sadar-
bība ar apkārtnes skolām un bērnudārziem. 
Māksliniecei un rakstniecei Margaritai Stā-
rastei veltītā pasākumā bibliotēkā viesojās 
Rīgas Skolēnu pils teātra studija «Zīļuks». 
Godinot mākslinieci, notika arī bērnu pašu 
vadīta leļļu teātra izrāde «Saulītes svētki». at-
dzīvinājām tēlus no grāmatiņas «Viena maza 
pilsētiņa». Bija gan lācis ar medus podu, gan 
cūka ar šķindošu naudiņas lādi, gan kaziņa 
ar slotu saišķi. jautri bija visiem.

Vairākas reizes gadā mums ir iespēja or-
ganizēt visai plašus pasākumus, jo ar mūsu 
kaimiņu – Pārdaugavas Mūzikas un mākslas 
skolas – vadības laipnu atļauju varam izman-
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tot skaisto, lielo skolas zāli. labi sadarbības 
partneri nu jau vairāku gadu garumā mums 
ir Rīgas latviešu biedrības bērnu vokālā stu-
dija «knīpas un knauķi». Valsts svētku laikā 
bibliotēkā viesojas Nacionālo bruņoto spēku 
jūras spēku flotiles, latvijas Republikas Ze-
messardzes, Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra, kā arī latvijas Republikas Robežsar-
dzes dienesta pārstāvji. Vecāko klašu skolēni 
ar lielu interesi ieklausās stāstījumos par die-
nestu valsts aizsardzībā. 

Par tradīciju kļuvušas arī novadpētniecī-
bas ekskursijas «Bibliotēkas ielas garumā». 
kopā ar jaunākajiem lasītājiem – pamat-
skolas skolēniem – dodamies ekskursijās pa 
apkaimi. Skolēnus, kuri šeit dzīvo, iesaistām 
ekskursiju organizēšanā un maršrutu plāno-
šanā. interesantākos materiālus pievienojam 
bibliotēkas novadpētniecības krājumam. Fo-
tografējam un intervējam nejauši satiktus 
cilvēkus. interesanti bija plānot ekskursijas 
pēc ielu nosaukumiem, piemēram, “ziedu 
ielas»: dāliju, liliju un Rožu ielas Mārupes 
apkaimē.

Mums ir savs bibliotēkas vilcieniņš, kas 
sagaida mazākos lasītājus un ar viņiem izceļo 
grāmatu plauktu līkločus. ir Zaķis un Visti-
ņa lieldienu pasākumiem. Nesen no latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas bijām aizņēmušās 
Tārpiņa un Pūcēna tērpus. Mīļi palūdzot, 
vienmēr sastopamies ar laipnu atsaucību. 

Pirms vairākiem gadiem bibliotēkas 
gada pārskatā rakstījāt, ka ir kardināli 
mainījies priekšstats par novadu – no «Te 
nekā nav!» uz “Cik daudz te ir!». Kā nonā-
cāt pie šī secinājuma?

Pētot bibliotēkas apkaimi un tās vēstu-
ri. Sadarbībā ar igauņu skolas skolēniem, 
biznesa augstskolas «Turība» studentiem, 
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņiem, novadpētniecības entuziastiem 
un skolotāju ilzi kupču mums bija ļoti veik-
smīgs projekts »kontrastainā atgāzene». To 
vadīja Mākslas izglītības centrs «Trīs krā-
sas» un atbalstīja nodibinājums “Rīga 2014». 
Mēs bijām partneri un bāzes vieta. kopā ar 
bērniem staigājām pa ielām un pagalmiem, 
runājām ar cilvēkiem. Uzzinājām daudz jau-
na, piemēram, to, ka ielu bruģis kādreiz ticis 
ravēts un darba kvalitāti pārbaudījuši poli-
cisti. Priecājāmies un lepojāmies, ka sižetu 
par projektu «kontrastainā atgāzene» varē-
jām skatīt arī latvijas medijos – 2014. gada 
16. maijā TV3 raidījumu ciklā «Runā Rīga» 
interviju sniedza projekta rīkotāja, Mākslas 
izglītības centra «Trīs krāsas» vadītāja ilze 
kupča. (http://www.tvplay.lv/parraides/ru-
na-riga/393805?autostart=true).

Novada izpētes darbs turpinās. ir pare-
dzēta tikšanās ar aldi Purvīti, uz kura zemes 
atrodas mūsu bibliotēka. Top intervija ar no-
vadpētnieci, skolotāju ēriku liepiņu. 
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Kas jums bibliotekāra darbā sniedz vis-
lielāko gandarījumu?

Man patīk radošums. kopā ar bērniem 
strādājam radošajās darbnīcās. esmu divus 
gadus mācījusies mākslas skolā, un tur gūtās 
zināšanas ļoti palīdz. Materiālus bieži nākas 
gādāt pašiem, izmantojam ļoti daudz salasītu 
vai izaudzētu dabas materiālu. Tā no ķiploku 
miziņām mums top aitiņas. Bibliotekāram 
ir vajadzīga izdoma un dažādas prasmes. 
dzīvoju netālu un uz darbu braucu ar velo-
sipēdu. esmu no sava dārza ar riteni vedusi 
ķirbjus Miķeļdienas pasākumiem. Viegli tas 
nebija! Pasākumu veidošanā daudz darba ie-
gulda kolēģe dzidra, bez viņas tie nebūtu tik 
interesanti un atraktīvi. domāju, ka mums 
būtu noderīgi kādi papildu rokdarbu kur-
si, kuros praktiski mācīties vadīt šo radošo 
procesu, smelties idejas. Pašlaik mēs to visu 
apgūstam pašmācībā, meklējot informāciju 
grāmatās un internetā. «Zemgalei» ir pavei-
cies, jo mums ir laba sadarbība ar Pārdauga-
vas Mūzikas un mākslas skolu. 

Man patīk bibliotēkas klubiņš «lasīt-
prieks», kuru vada mūsu pensionētā dar-
biniece Brigita kuļikovska. Man bija laime 
kādus gadus strādāt kopā ar Brigitu. esmu 
mācījusies no viņas pozitīvo attieksmi pret 
dzīvi un to, kā viņa prot «turēt kanti»! klu-
biņā notiek pārrunas par izlasītajām grāma-
tām, stāstījumi un slaidrādes par ekskursijās 
redzēto.

Kam bibliotekāra darbā būtu jāpievērš 
lielāka uzmanība?

Cilvēki dažreiz nepievērš uzmanību sev 
būtiskai informācijai, piemēram, par mūsu 
bibliotēkas atrašanās vietu un sniegtajiem 
pakalpojumiem. Tā nesen uzzinājām, ka vec-
māmiņa jau pusgadu ved savu mazmeitiņu 
uz Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu, 
bet tikai vakar ir pamanījusi, ka blakus atro-
das bibliotēka, kurā arī viņa ir laipni gaidīta. 
atnāk arī šī rajona iedzīvotāji un saka – tikai 
tagad uzzinājuši, ka te ir bibliotēka. Netica-

mi, bet tā notiek. liekas, ka informācijas ir 
daudz, tomēr vēl jāpadomā, kā lai tā sasniedz 
ikvienu potenciālo bibliotēkas lietotāju. 

Vajadzētu izdomāt kaut ko neparastāku 
bibliotēkas publicitātē. Biznesa augstskolas 
«Turība» bibliotēkai jau ilgākus gadus ir savs 
tēls un stāsts: slavenais kaķis Turītis. Mums 
arī vajadzētu kaut ko tādu – ar savu stāstu. 
Varbūt jāsarīko tāda kā bibliotekāru un lasī-
tāju «prāta vētra». Piemēram, jauniešus varē-
tu ieinteresēt kāda neparasta datorspēle par 
bibliotēkas tematiku. laiki mainās, jāmeklē 
jauni veidi, kā pievērst uzmanību bibliotēkai. 

Kas jūs uztrauc šodienas bibliotēku pa-
saulē?

Bibliotēku tehniskais nodrošinājums nav 
pietiekami mūsdienīgs. datori noveco gan 
tehniski, gan morāli. Noveco arī bibliotēku 
personāls – jaunie speciālisti ilgi neturas, jo 
atalgojums ir neadekvāts ieguldītajam dar-
bam un zināšanām. Vēl nav piepildījies mans 
sapnis par studijām universitātē, jo, salīdzi-
not ar bibliotekāra algu, mācību maksa ir pā-
rāk augsta.

Kas jūsu ikdienu dara saulaināku?
Man ir dārziņš, kur pietiek vietas gan dār-

zeņiem, gan manai īpašajai kaislībai – pu-
ķēm. Man ļoti patīk rozes. Strādāju dažādus 
rokdarbus, zīmēju, lasu grāmatas. Taču jā-
atzīst, ka īpaši saulainas manas dienas dara 
mūsu kolektīvs. kā jau teicu, bibliotekāri ir 
paši labākie cilvēki. Un tas ir svarīgi, jo darbā 
pavadām lielu savas dzīves daļu. Varbūt tās ir 
arī grāmatas, kas neļauj videi kļūt nejaukai. 
Grāmatas ir gudras.

Ar tādu skaistu Sallijas dzīves atziņu 
beidzam sarunu, jo pienācis laiks vērt dur-
vis apmeklētājiem. Filiālbibliotēkā «Zem-
gale» ikvienu gaida «labākie cilvēki» jeb 
profesionāli bibliotekāri, kuri palīdz satik-
ties ar gudrām grāmatām, būt radošiem, 
pasmaidīt arī dzīves pelēkajās dienās un 
nezaudēt ticību tam, ka reiz atkal spoži uz-
spīdēs saule un krāšņi uzziedēs rozes.
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kad  dienas  aiZskrien  nemanOt
Saruna ar RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas galveno bibliotekāri

IneSI  AļošInu

4. septembrī tiekamies ar inesi, lai iepazītos ar RCB  nodaļu, kurā 
sākas grāmatas ceļš uz bibliotēku, un atcerētos, kā sācies un kādus 
līkumus metis ineses ceļš līdz bibliotekāra profesijai un  šodienas 
darba vietai.

Kā izvēlējāties bibliotekāra profesiju? 
Bibliotēkas man nebija svešas, jo ar māsu 

apmeklēju Rīgas 28. bērnu bibliotēku Burt-
nieku ielā 26 (līdz 2009. g. filiālbibliotēka 
«Burtnieks»). Tur man patika grāmatu un 
malkas smarža. Ziemās, kad bija izbraukāti 
visi apkārtnes kalniņi, bija tik jauki sildīties 
bibliotēkā pie sakurinātas krāsns. Mani ap-
būra bibliotēkas gaisotne: noslēpumainība 
un kārtība, kas bija jāievēro lasītājiem. 

Par bibliotekāri kļuvu pavisam nejauši. 
Man bija 16 gadu, mācījos vidusskolā, bet 
gribēju arī nopelnīt naudiņu. Mana māsa 
irīna Bērziņa jau strādāja par bibliotekā-
ri Rīgas pilsētas 10. bibliotēkā aleksandra 
Čaka ielā 30 (1995.–1998. g. Rīgas jaunatnes 
bibliotēka). Tur bija vajadzīga garderobiste. 
Tā mana karjera ir sākusies ar bibliotēkas 
garderobi. Vēlāk man piedāvāja strādāt par 
bibliotekāri. Tieši šeit apguvu visas profe-
sijas nianses: no pareizas grāmatu saiņoša-
nas līdz bibliogrāfiskajam aprakstam. Ļoti 
palīdzēja lasītavas vadītājas un rakstnieces 
ērikas Briedes (1916–2006) skrupulozitāte. 
Strādāt bija interesanti, jo tā bija jaunatnes 
bibliotēka – notika dažādi pasākumi, dar-
bojās Rīgas Rokmūzikas klubs, bija intere-
šu pulciņi, piemēram, fantastikas literatūras 
cienītāju klubs. Bibliotēkā bija plaša lasītava.

lai kļūtu par profesionālu bibliotekāri, 
iestājos latvijas kultūras skolā. ar prieku 
apmeklēju pasniedzējas ausmas Brasliņas 
ārzemju literatūras lekcijas. apbrīnoju, kā 
viņa prata aizraut un ieinteresēt ārzemju au-
toru darbos! Tā radās sapratne un interese 
par literatūru.  

Vēlāk jūs par savu darba vietu saucāt fi-

liālbibliotēku «Laima» (bij. Rīgas pilsētas 
4. bibliotēka). Pirms sešiem gadiem torei-
zējā bibliotēkas vadītāja Tatjana Medne 
intervijā RCB gadagrāmatai teica: «Mana 
«labā roka» ir Inese Aļošina. Ļoti gudra 
sieviete. Man šķiet, viņa zina visu, ne tikai 
bibliotekāra darbu, bet ir arī dzīves gudra, 
enerģiska, mērķtiecīga, smalkjūtīga.» Kā-
das atmiņas atstājis «Laimā» nostrādātais 
laiks?  

Filiālbibliotēkā «laima» nostrādāju 12 
gadu. ar šo bibliotēku saistās visi svarīgākie 
notikumi manā personīgajā dzīvē: laulība, 
dēliņu piedzimšana (tieši blakus bibliotēkai, 
Rīgas dzemdību namā). ja bibliotēka netik-
tu reorganizēta, domāju, ka būtu turpinājusi 
darbu tajā. «laima» bija neliela, bet mājīga, 
ar draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu, kas 
man, jaunajai māmiņai, ļoti palīdzēja.
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 RCB «laima» 
kolektīvs  
(no kreisās: 
Tatjana Medne, 
inese aļošina, 
Marina Gabele, 
daiga jankovska, 
antoņina apsīte) 

Nav noslēpums, ka ne visi bibliotekāri 
grib strādāt Komplektēšanas un apstrādes 
(KAN) nodaļā. Vieni tāpēc, ka ikdienā nav 
saskarsmes ar lasītājiem, citi nodaļas dar-
bu uzskata par pārāk sarežģītu, vēl daži 
jūt līdzi – kā jūs varat visu dienu nosēdēt 
pie datora! Kādi apsvērumi noteica jūsu 
izvēli? 

Pēc filiālbibliotēkas «laima» reorganizā-
cijas tas bija vienīgais piedāvājums, pavisam 
negaidīts. kaN nokļuvu, pateicoties šīs no-
daļas vadītājai inetai kaļķei. 2009. gada 28. 
decembrī sāku strādāt sev pilnīgi neierastu 
darbu. Pirms tam ilgus gadus to bija veiku-
si irma lizdena, bet kopā diemžēl neesam 
strādājušas. apgūt pienākumus palīdzēja 
kaN kolektīvs. Vajadzēja iedziļināties visos 
darba procesos un niansēs. Sākumā arī es 
domāju – nu kā var visu dienu nosēdēt pie 
datora? Tikai ar laiku pieradu un sapratu, ka 
to ne tikai var, bet šis darbs var arī patikt!

Kāda ir KAN ikdiena?
kaN strādā kā labi noregulēts pulksteņa 

mehānisms. katrs sektors atbild par savu 
lauciņu. esam pieredzējusi un profesionāla 
komanda, kas cenšas kvalitatīvi apstrādāt 
saņemto informāciju.  

komplektēšanas sektors izpēta visus ie-
spējamos informācijas resursu piedāvāju-
mus, apkopo un precizē tos RCB krājuma 
komplektēšanas padomes sēdē. Tad šos iz-
devumus iepērk, saņem pēc pavadzīmēm 
un sadala filiālbibliotēkām. klasifikācijas 

sektorā informācijas resursi tiek, runājot 
bibliotekārajā slengā, «nošifrēti» – katram 
piešķirta autorzīme un izveidots autorita-
tīvais ieraksts, pievienoti arī priekšmetu 
autoritatīvie ieraksti. elektroniskā kataloga 
sektorā saņemtajiem materiāliem tiek vei-
doti bibliogrāfiskie ieraksti, kurus pievieno 
konkrētās filiālbibliotēkas informācijas re-
sursiem. Šajā sektorā tiek drukāti svītrko-
di, veidotas un izdrukātas statistikas lapas, 
norakstīti informācijas resursi. informāci-
jas resursu tehnisko apstrādi veic Grāmatu 
apstrādes sektors: te noiek klasifikācijas in-
deksa, autorzīmes un cenas pārrakstīšana 
no pirmā eksemplāra pārējos eksemplāros, 
grāmatu zīmogošana, svītrkodu līmēšana 
un saiņošana. 

kaN strādāt nav vienkārši. darbinie-
kiem daudz jāzina, arī svešvalodas, ir vaja-
dzīga pacietība un precizitāte. Mūsu ikdiena 
kļūst vēl saspringtāka, kad jāvada mācību 
prakses latvijas kultūras koledžas un lat-
vijas Universitātes studentiem. Cenšamies 
topošos bibliotekārus ne tikai apmācīt, bet 
arī  ieinteresēt mūsu darbā. Nodaļas darbu 
iepazīt ir nākuši arī skolēni. ieguldām darbu 
un izdomu, lai interesanti prezentētu noda-
ļu, piemēram, izveidojām izstādi no uzdāvi-
nātajās grāmatās atrastiem priekšmetiem.

Kas jums šajā darbā sniedz gandarī-
jumu? 

ikdienā darbojos klasificēšanas sektorā. 
Publiskajās bibliotēkās klasifikācijas indeksa 
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piešķiršana ir ļoti subjektīva, te nekas neno-
tiek automātiski, visu laiku ir jādomā līdzi. 
katru dienu caurskatu daudzus informāci-
jas avotus. aSV kongresa bibliotēkas tīmek-
ļa vietnes apmeklēšana jau kļuvusi par manu 
ikdienu. dažreiz, meklējot autora pseidonī-
mu, jākļūst par detektīvu. Tas ir ļoti intere-
santi! Nereti viens rakstnieks mēdz izman-
tot vairākus pseidonīmus. Mūsu uzdevums 
ir palīdzēt lasītājam atrast visus iemīļotā 
autora darbus, lai aiz kāda pseidonīma, dru-
kas kļūdām vai dažādām rakstības formām 
viņš neslēptos. Piemēram, literāts Boriss 
akuņins (īstajā vārdā Grigorijs Čhartišvili) 
ir publicējis prozas darbus arī ar pseidonī-
miem anna Borisova un anatolijs Brusņi-
kins. ja kāds vēlas izlasīt visus šī autora dar-
bus, viņam jāzina arī visi šie pseidonīmi. 

Bieži pārņem azarts, jo ir jāatrisina «gal-
vas mežģi». Cenšos «ielikt» grāmatu tur, kur 
lasītājs varētu to meklēt, tāpēc reizēm iedo-
mājos sevi viņa vietā – kur es šo grāmatu 
meklētu? ir gadījies, ka no rīta pasaku «nē» 
pašas iepriekšējā dienā noteiktajam klasifi-
kācijas indeksam, jo ir bijis laiks padomāt. 

klasificēšanas darbā nevar noteikt nor-
mu. klasificēt grāmatu, tas ir tikai viens 
process. Nākamais etaps ir priekšmetošana, 
kurā vispusīgi jāatklāj izdevuma saturs. lai 
to spētu, bibliotekāram šis saturs vismaz 
galvenajos vilcienos ir jāiepazīst. Priekš-
metošana palīdz orientēties, ja grāmatā ap-
skatīti dažādi temati vai tās nosaukums un 
anotācija pilnībā neatklāj izdevuma saturu. 
Piemēram, tēma «vardarbība» var būt ap-
skatīta juridiskajā literatūrā, daiļliteratūrā, 
pedagoģijā, folklorā u. c. 

 Kāda būtu atbilde, ja jums šodien pie-
dāvātu apkalpot lasītājus? 

drīzāk, nē. domāju, ka kaN iegūtā pie-
redze ir unikāla un vislabāk pielietojama 
tieši šeit. Tā ir prasme strādāt komandā, 
uzklausīt un apspriest problēmas, nonākot 
pie kopīgiem secinājumiem un vienota risi-
nājuma. Mani priecē mūsu darba rezultāti, 
piemēram, RCB elektroniskā kataloga kva-
litāte arvien uzlabojas. 

kaN kolektīvs ir saliedēts. Mums te nav 
ne mobinga, ne bosinga. esmu pateicīga ko-
lēģiem, ja viņi pamana manas kļūdas un no-
rāda uz tām. Mēs taču visi strādājam vienā 
komandā un esam ieinteresēti kopīgā rezul-
tātā! kaN darbinieki prot ne tikai strādāt, 
bet arī kopīgi svinēt svētkus un atpūsties. 
Man patīk organizēt dažādus pasākumus. 
interesants ir tieši pirmssvētku laiks, kad 
nodaļā jūtama radoša, noslēpumaina gai-
sotne, rosīšanās un gatavošanās. Ārēji liekas, 
ka nekas nenotiek, katrs dara savu ikdienas 
darbu, tomēr viss top. Un tas, kas ir tapis, ir 
pārsteigums brīdī, kad to ieraugām. Bet es 
jau esmu gatava nākamam izaicinājumam.

KAN vadītājai Inetai Kaļķei esat kļuvu-
si par «labo roku». Vai jūtaties novērtēta 
kā profesionāle?  

jā, es jūtos gan bibliotēkas vadības, gan 
kolektīva novērtēta. Nekad neesmu gribē-
jusi būt kāda «labā roka». Uzskatu, ka no-
daļā ir arī citi zinoši kolēģi, kuri varētu būt 
atspaids kaN vadītājai. Man patīk inetas 
vadības stils – viņa ne tikai izcili pārzina 
nodaļas darba procesus, bet arī pazīst dar-
biniekus, tāpēc prot atrast katram piemēro-
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tāko darbu. dažreiz cilvēks domā, ka kaut 
ko nevarēs paveikt, bet paklausa inetai un 
pamēģina. Rezultāti parasti ir labi, darbs pat 
iepatīkas. 

Man svarīgi panākt, lai mēs (šeit es do-
māju visus mūsu sistēmas darbiniekus) 
vienmēr strādātu kā vienota komanda. lai 
labs gala rezultāts būtu visa kolektīva sasnie-
gums! Protams, katram var gadīties kļūdas. 
kopīgi izrunājot neskaidros jautājumus, 
cenšos analizēt iemeslus, kāpēc kolēģis ir 
kļūdījies. jānoskaidro, kāpēc pieņemts ne-
pareizs lēmums – varbūt darbiniekam nav 
bijis pietiekoši daudz informācijas, varbūt tā 
bijusi vienpusēja, aplama. ja sapratīsim un 
novērsīsim kļūdas iemeslus, turpmāk līdzī-
gās situācijās tās nebūs. 

Kā gūstat darbam nepieciešamās zinā-
šanas? 

Vienmēr cenšos profesionāli pilnveido-
ties un apgūt visu jauno. Man ļoti patīk RCB 
administrācijas nostāja, jo darbiniekiem 
tiek piedāvātas iespējas apmeklēt visdažā-
dākos kursus, seminārus un lekcijas – gan 
bibliotēkā, gan ārpus tās. Mēs mācāmies ne-
pārtraukti. Piemēram, unikālas lekcijas un 
seminārus bija iespēja apmeklēt «Trešā tēva 
dēla» kursos. ar prieku piedalos RCB ad-
ministrācijas organizētajos mācību braucie-
nos, jo tā ir iespēja tikties ar citu bibliotēku 
komplektēšanas un apstrādes nodaļu darbi-
niekiem, apmainīties ar konkrētu pieredzi. 

Tā var apspriest un kopīgi atrast risinājumus 
specifiskiem darba jautājumiem.  

labprāt apmeklētu kursus, kuros tiek ri-
sināti tieši mana darba neskaidrie jautājumi, 
piemēram, pastāstīts par bibliotēku infor-
mācijas sistēmas «alise» jaunajām iespējām 
mūsu darba pilnveidošanā. Man gribas, lai 
zināšanām būtu praktisks pielietojums. 

Ar katru gadu populārāki kļūst RCB 
grāmatu maiņas punkti, kuros piedalāties 
arī jūs. Kā vērtējat to darbu?  

 Ļoti pozitīvi. Man personīgi tā ir iespēja 
apmierināt vajadzību pēc lasītāju apkalpoša-
nas. Tā ir arī lieliska iespēja reklamēt RCB 
pakalpojumus ārpus bibliotēkas. individuālā  
sarunā ar apmeklētājiem var mainīt  viņu 
priekšstatus  par  bibliotēkām, pozitīvi pār-
steigt. Grāmatu maiņas punktus apmeklē arī 
cilvēki, kuri daudz lasa, bet nav bibliotēku 
lietotāji. daudzi bibliotēkās bijuši pirms vai-
rākiem gadiem vai gadu desmitiem un dzīvo 
ar vecajiem priekšstatiem par tām. Stāstu vi-
ņiem par mūsdienu bibliotēku plašo pakal-
pojumu klāstu. ieminos, ka grāmatas var arī 
nepirkt, bet paņemt bibliotēkā un pēc izlasī-
šanas aiznest atpakaļ – tā ietaupīsies nauda 
un nevajadzēs domāt, kur likt izdevumus, 
kurus pēc izlasīšanas vairs negribas paturēt 
mājas bibliotēkā. Grāmatu punktu apmek-
lētāji  ir mūsu bibliotēku potenciālie lasītā-
ji. Bet ne tikai – šeit var sastapt interesantus 
cilvēkus, kuri labprāt piedalītos bibliotēkas 
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pasākumos vai pat paši tos vadītu. Maiņas 
punktos nākas atbildēt uz jautājumiem par 
bibliotēkām un grāmatām. Tomēr gadās, 
ka individuālām sarunām neatliek laika, jo 
apmeklētāju ir ļoti daudz, labi, ja paspējam 
saņemt un sakārtot grāmatas. 

RCB Grāmatu maiņas punktu apmeklē-
tāji ir ļoti dažādi. Sākumā brīnījos un dus-
mojos par atsevišķām atnestajām grāmatām, 
domāju, ka tās būs jāatdod makulatūrā, taču 
maiņas beigās izrādījās, ka tieši šie izdevumi 
jau ir paņemti. 

Kādam, jūsuprāt, jābūt ideālam biblio-
tekāram? 

ja es būtu bibliotēkas apmeklētāja (noro-
bežosimies no manas profesijas), es gribētu 
redzēt smaidīgu, laipnu, man palīdzēt iein-
teresētu un zinošu bibliotekāru. darbā ar 
lasītājiem primāras ir saskarsmes prasmes 
un empātija. kaN bibliotekāram vissvarī-
gākā ir spēja organizēt savu darbu un laiku, 
grāmatveža līmeņa precizitāte. Visiem bib-
liotekāriem jāprot strādāt komandā, jābūt 
atvērtiem pārmaiņām, nepieciešama vēlme 
izglītoties profesionālajā jomā.

Vai bibliotekārs ir jūsu vienīgā profe-
sija? 

Nē, pabeidzu arī Rīgas Tūrisma skolu. 
Tā deva daudz vērtīgu zināšanu, kas jo-
projām noder bibliotekāra darbā. Tūrisma 
skolā mācīja administratora darbu, komu-
nikācijas mākslu, tūrisma ekonomiku, ma-
šīnrakstīšanu, angļu un vācu valodu, kā arī 
daudz ko citu. Nostrādāju tūrisma jomā trīs 
gadus. 

Kādas ir jūsu dzīves pamatvērtības? 
ģimene. Mūsu ģimenē aug divi dēli 

– Valērijam ir 17, bet Viktoram 12 gadu. 
Mūsu hobijs ir kopīgi ceļojumi. Tālākie ir 
bijuši uz Portugāli un izraēlu. Šogad bijām 
Viborgā, Sanktpēterburgā, kaukāza Mi-
neraļnije Vodi un Sočos. Ārzemju ceļoju-
mos cenšos apskatīt arī bibliotēkas. Šoreiz 
apskatīju Viborgas publisko bibliotēku, ko 
projektējis somu arhitekts alvars Ālto (Al-
var Aalto, 1898–1976). Unikāls ēkas arhi-
tektoniskais risinājums – dienasgaisma no 
griestiem un viļņveidīgi griesti lekciju zālē. 
iepaidīga ir Baltkrievijas Nacionālā biblio-
tēka Minskā – daudzskaldnis ar astoņām 
šķautnēm. 

Kas jūs satrauc mūsdienu pasaulē?  
Bērnu drošība un nākotne.
Kā atgūstat darbā patērēto enerģiju?
Man patīk peldēt, šaut ar loku un pnei-

matiskajiem ieročiem, braukt ar velosipē-
du. Regulāri izbaudu dažādus pirts rituālus. 
Reizēm man gribas padzīvot lauku dzīvi, tad 
dodos pie draugiem palīdzēt dārza un lauku 
darbos. Mans enerģijas avots ir mūsu jūr-
mala. ja gribu enerģētiski uzlādēties, braucu 
pie jūras – vienalga kādā gadalaikā un laika 
apstākļos. 

atkal nemanot aizskrējusi vēl viena ne-
dēļa, noslēgumam tuvojas arī tās pēdējā 
darba diena, un mēs beidzam sarunu. Tā 
rosina pārdomas par to, cik daudzveidīga ir 
bibliotekāra profesija, uz kuru ceļš var sāk-
ties arī no bibliotēkas garderobes.  
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dZīVes aPĻi
Saruna ar RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas vecāko bibliotekāri 

IngRIdu LogInoVu

iļģuciema filiālbibliotēkas vecākajai bibliotekārei ingridai 2015. gads ir priecīgiem 
notikumiem bagāts. Tikai pirms dažām dienām, 16. septembrī, bibliotēka vērusi 
durvis apmeklētājiem pēc remonta. Tagad 1973. gadā celtajā  ēkā speciāli bibliotē-
kai projektētās telpas ir ieguvušas «otro elpu». ir ieklātas jaunas grīdas, daļēji no-
mainītas mēbeles un aprīkojums. Remonts veikts ar  RCB saimnieciskā dienesta 
darbinieku spēkiem par RCB budžetā atvēlētajiem līdzekļiem. 
ingrida šogad atzīmē skaistu dzīves jubileju un kārtējo bibliotekāra profesijā aizva-
dīto darba gadu. 25. septembra rītā tiekamies iļģuciema bibliotēkā. Telpas ir gaišas 
un mājīgas, visapkārt ziedi, priecē mākslinieka jura ģērmaņa gleznu izstāde. Bib-
liotekāres starojošas, priecīgas un smaidīgas. lasītāji nāk viens pēc otra. Pozitīvs 
noskaņojums ir ļoti «lipīgs», un, ja vēl kafiju pasniedz  īpaši smalkās  tasītēs, bet 
vāzē  sakārtotas krāšņas dālijas no ingridas dārza, pārņem  īpaša svētku izjūta.

Kā  aizvadītas  pirmās darba dienas pēc 
bibliotēkas remonta? 

Tagad katra diena bibliotēkā ir kā svēt-
ki. Pēc pusgada prombūtnes beidzot esam 
atgriezušies mājās. kamēr bibliotēka bija 
slēgta, lasītāji uz ielas satiktajiem bibliote-
kāriem, arī man, bieži jautāja, kad remonts 
beigsies. apkaimes cilvēkiem bibliotēka pa-
tiešām ir ļoti vajadzīga. Šajās nedaudzajās 
dienās, kopš bibliotēka atkal ir atvērta, ir 
atgriezušies arī tie, kuri remonta laikā ap-
meklēja citas bibliotēkas, jo uzskata mūs par 
savējiem. lasītāji priecājas, ka telpas ir tik 
jaukas un saulainas. Patīkami strādāt šādā 
atmosfērā. Protams, vēl daudz ko var uzla-
bot, jo ar bibliotēku ir tāpat kā ar dārzu – tas 
nekad nebūs pilnīgi iekārtots un izravēts.

Kādu atceraties savu  pirmo  bibliotēku? 
Mana pirmā bibliotēka bija Rīgas pilsētas 

25. bibliotēka jūrmalas gatvē, vēlāk tā tika 
pārvietota uz Zolitūdes ielu 18 (tagad kur-
zemes prospekts 160). Vecāki man ļoti agri 
iemācīja lasīt. Rīgas omīte un arī vecāki dā-
vināja grāmatas. Man bija kādi pieci vai seši 
gadi, kad mamma izdomāja, ka meita jāaiz-
ved uz bibliotēku. Tur atsevišķs plaukts bija 
atvēlēts bērnu grāmatām. līdz 4.–5. klasei 
biju to apguvusi no viena gala līdz otram un 
sāku ņemt grāmatas no pieaugušo literatū-

ras plauktiem. Bibliotēkai bija verandiņa ar 
veco žurnālu pasauli. kā uzticamu lasītā-
ju mani tur ielaida, varēju stundām šķirstīt 
žurnālus. Pati bibliotēka bija neliela, bet ar  
pamatīgu  lasītāju apkalpošanas galdu un 
augstiem plauktiem. Mārtiņš Vērdiņš savā 
grāmatā «epizodes» ir aprakstījis šo bibliotē-
ku un tās vadītāju ar interesanto uzvārdu – 
Goliates kundzi.  Manā bērnībā par  Zolitūdi  

Pirmie bērnības Ziemassvētki
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uzskatīja arī dzelzceļa otro pusi. Mana pa-
saule bija  jūrmalas gatve no Zolitūdes ielas 
līdz 4. autobusa galapunktam. Te mēs viens 
otru pazinām. Vecmāmiņa piekodināja, ka 
visi, kas stāv 4. autobusa Ķiburgas ielas pie-
turā, ir jāsveicina. arī tagad braucu ar šo 
autobusu, bet vairs nevienu nepazīstu. Zo-
litūde bija sava, īpaša pasaule. Mārtiņš Vēr-
diņš savā atmiņu grāmatā «epizodes» to ir 
tēlaini aprakstījis. Mēs ar vīru kopā lasījām 
viņa grāmatu un atcerējāmies, kā te reiz bi-
jis. Tagad bērnības mājās dzīvo mans dēls 
lauris, bet es – kilometru no tām. Nekur 
tālu neesmu aizgājusi.  

Kā no lasītājas kļuvāt par tās pašas bib-
liotēkas bibliotekāri?

1973. gadā pabeidzu vidusskolu. kaut kas 
bija jādara. Bibliotēka man gan bija sirdī, to-
mēr par bibliotekāri mācīties nedomāju. Biju 
izlēmusi kļūt par apģērbu modelētāju, jo man 
patika ne tikai lasīt, bet arī zīmēt un šūt – viss, 
ko var darīt ar rokām. Mamma mani reizēm 
palaida pie savas šujmašīnas. Bērnībā šuvu 
lellēm kleitas, vēlāk apģērbu sev un citiem. 
devos uz Vieglās rūpniecības tehnikumu. 
Tur man paziņoja, ka ir tikai vakara nodaļa, 
tāpēc būs kaut kur jāstrādā. Mamma bija pa-
manījusi imantas dzelzceļa stacijā zīmīti, ka 
Rīgas pilsētas 25. bibliotēka meklē bibliotekā-
ri. Tā bija manas bērnības bibliotēka. aizgāju 
pieteikties darbā, un mani pieņēma. 

kopš tā laika visas labās lietas manā dzīvē 
grozās ap bibliotēkām. Pirmais pārsteigums 
gaidīja, kad bibliotēkas vadītāja aina Stare 
iepazīstināja ar kolektīvu: bibliotekāri Saulī-
tes kundzi, garderobisti andersones kundzi 
(abas kolorītas dāmas)  un apkopēju Urzulu 
loginovu, kuru visi sauca par olgu. Un kā 
jūs domājat, kāpēc mums tagad ir vienāds 
uzvārds? Sapazīstināšanas brīdī olga kā 
sirsnīgs, vitāls lauku cilvēks visu, kas sirdī, 
uzreiz arī saka: «Vadītāj, ko tu mani ar viņu 
iepazīstini! Tā tak mana nākamā vedekla!» 
Mēs viena otru pazinām, jo ar viņas dēlu 
edgaru biju mācījusies vienā skolā, bet ne 
par ko tādu gan nebiju domājusi. Tomēr no-
tika tā, kā Urzula paredzēja. Manai vīramā-
tei piemita pareģes spējas, par to turpmāk 
pārliecinājos vairākkārt.

drīz vien vadītāja man paziņoja, ka būs 
jāpiedalās bibliogrāfisko apskatu konkursā. 
Pavisam «zaļa», tikko pēc vidusskolas, es 
pat nezināju, ko tas nozīmē! Toreiz jaunums 
bija japāņu ziedu kārtošanas māksla ikeba-
na. Vadītāja sacīja, ka es kā mākslinieciska 
dvēsele varbūt varu konkursam piedāvāt 
kaut ko par šo tematu. Nozaru literatūras 
plaukti 25. bibliotēkā bija patukši, tomēr 
kaut ko sameklēju. atradu arī rakstus žur-
nālā «Zvaigzne». Temats bija jauns, tāpēc 
visus interesēja. konkursā abas ar  annu 
Rozanovu no Rīgas  Centrālās bibliotēkas 
dalījām pirmo vietu! 

Vai iestājāties tehnikumā un apguvāt 
iecerēto modelētājas specialitāti?

Priecīga, ka esmu dabūjusi darbu, devos 
uz tehnikumu, bet man pateica: «Nē, lai pie 
mums mācītos, ir jāstrādā atbilstoši mācību 
specifikai.» Skolas laikā divas vasaras biju 
nostrādājusi uzņēmumā «Sarkanais rīts», 
kas atradās pie Zasulauka stacijas (tagad ak-
ciju sabiedrība «Rita»). arī mamma strādāja 
«Sarkanajā rītā», un es zināju, ko tas darbs 
nozīmē. Sapratu, ka to negribu, tāpēc paliku  
bibliotēkā un no studijām tehnikumā attei-
cos. Tomēr šūšana un modelēšana joprojām 
ir viens no maniem hobijiem, kas sagādājis 
arī gandarījuma mirkļus. 

Kāpēc izvēlējāties studēt Latvijas Uni-
versitātē bibliotēku zinātni un bibliogrā-
fiju? 

augustā sāku strādāt bibliotekā, bet sep-
tembrī tētis teica, ka vajadzētu ne tikai strā-
dāt, bet arī mācīties: «Vai tu nevarētu  mācī-
ties par bibliotekāri?» kāpēc gan ne? darbs 
bibliotēkā man patika, un bibliotekārās lie-
tas biju jau nedaudz iepazinusi: katalogus 
apguvusi, pasākumus vadījusi, lasītājus ap-
kalpojusi. Vidusskolu biju beigusi ar labām 
sekmēm, taču tajā gadā uzņemšana augst-
skolās bija beigusies. lai labāk sagatavotos 
nākamā gada iestājeksāmeniem, mācījos 
sagatavošanas kursos, kur satikos ar ļoti 
jaukiem cilvēkiem. Nākamajā gadā iestājos 
Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un 
bibliogrāfijas nodaļā.

Kāds bija pagājušā gadsimta  70. gadu 
studiju laiks?
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Tas bija piesātināts ar literatūras vēstures, 
bibliogrāfijas un bibliotēku zinību apguvi. 
Piecdesmit studentu tika sadalīti divās gru-
pās. Visiem vajadzēja stāties komjaunatnes 
biedru uzskaitē. Skolā es biju komjauniete, 
bet bibliotēkā, kaut kā nebiju iedomājusies, 
ka atkal jāstājas uzskaitē, jo manas kolēģes 
bija dāmas solīdā vecumā un neviena kom-
jaunieša bibliotēkā nebija. komjaunatnes 
komitejā man jautāja, kāpēc gadu neesmu 
bijusi uzskaitē un maksājusi biedra naudu. 
Teica, ka par šo pārkāpumu izslēgšot no 
komjaunatnes. atteicu – nu labi, ja tā vajag, 
lai slēdz arī. Sekoja paskaidrojums, ka tad 
mani automātiski atskaitīs arī no universi-
tātes. To es nebiju iedomājusies... Tikko kā 
iestājusies, un jau jāsaka studijām «čau»?! 
Mani izglāba kursa biedrs ojārs Rubenis, 
tagadējais Nacionālā teātra direktors. Tāds, 
kāds viņš ir šodien – ar savu stiliņu un hu-
mora izjūtu –, ojārs bija arī toreiz. Viņš ie-
jaucās sarunā: «Vai tad tik traki vajag!» Tā 
vārds pa vārdam, līdz  kopīgi tikām cauri šai 
peripetijai – mani atstāja komjaunatnē un 
universitātē.

Studiju laikā mūsu grupa ļoti sadrau-
dzējās. Tagad ik pēc pieciem gadiem  tieka-
mies pie kāda no bijušajiem kursa biedriem. 
Braucam uz visiem latvijas nostūriem, lai 
tikai satiktos. arī es esmu uzņēmusi savās 
mājās bijušos kursa biedrus. 

No diploma iegūšanas brīža līdz šodienai 
tikai trīs cilvēki nav mainījuši darba vietu: 
anda Saldovere (lNB), Maruta ose (Vents-
pils bibliotēka) un Vineta Mellenberga (Talsu 
bērnu bibliotēka). Mācību iestāžu bibliotēkās 
pašlaik strādā iveta jonase, astrīda Cimure 
un Sarmīte Nipere. Bibliotekārajās aprindās 
ir pazīstamas manas paralēlgrupas meitenes 
Baiba Mūze, laima ostele un Ginta dubrov-
ska. Mūsu kursā mācījās arī trīs puiši – ojārs 
Rubenis, igors lodziņš un kārlis amoliņš, 
taču studijas pabeidza tikai ojārs.  

Jūsu pirmā diplomētās bibliotekāres 
darba vieta bija Latvijas Valsts universitā-
tes Zinātniskajā bibliotēkā. Kādus pienā-
kumus veicāt? 

divus gadus (1978–1980) strādāju lVU 
Zinātniskās bibliotēkas  komplektēšanas un 

apstrādes nodaļas dublešu grupā. jebkurā 
bibliotēkā priecīgākais moments ir jauno 
grāmatu saņemšana. Mūsu grupai bija ie-
spēja iepazīt visas jaunās grāmatas. Tās šif-
rēja pēc formātiem. 

Monotons bija darbs ar katalogu kar-
tītēm. Teksts uz tām bija iespiests ļoti sīkā 
drukā, no tā cieta redze. Man bija jānoskaid-
ro, vai bibliotēkas krājumā jau ir saņemtajai 
grāmatai identisks izdevums. ja grāmata jau 
bija bibliotēkā, tad darba katalogā vajadzēja 
atrast tās iespiesto kartīti, ielikt to grāma-
tā un atdot tālāk klasifikatoriem. Meklējām 
kartītes arī no krievijas sūtītajām jaunajām 
grāmatām. Tās milzīgā daudzumā – garos 
stieņos – tika sūtītas atsevišķi. lai atrastu va-
jadzīgās, vispirms katra sūtījuma kartītes bija 
jāsaliek alfabētā. Grupas galvenā koordina-
tore bija Zigrīda kalniņa, kuru visi uzskatīja 
par «dzelzs lēdiju», bet man ar viņu labi sa-
skanēja. Pēc gada, kad viņa gāja atvaļināju-
mā, man uzticēja atbildību par visu grāmatas 
ceļu – no saņemšanas līdz korektoram, kurš 
pārbaudīja aprakstus un pārliecinājās, vai 
kartītes ir savā vietā. Tiku galā sekmīgi – grā-
matas ceļā pie lasītājiem neaizkavējās.   

Pēc dekrēta atvaļinājuma universitātes 
bibliotēkā neatgriezos. Biju priecīga tikt 
prom, jo monotonais darbs nebija pie sirds. 
kartīšu sīkā druka «noēda» manu redzi, to 
gan sapratu tikai vēlāk. kādu laiku strādāju 
visādus «romantiskus» darbus – arī grīdas 
berzu.  

Kādus secinājumus varat izdarīt, salī-
dzinot bibliotekāra un apkopēja vai jeb-
kuru citu mazkvalificētu darbu?  

Strādāju par sanitāri (apkopēju) Buldu-
ros, sanatorijā «Belarusija». Uzkopu telpas 
un marmora kāpnes. Tajā stāvā atradās arī 
sanatorijas bibliotēka, tātad nekur tālu no 
bibliotēkas nebiju aizgājusi – tagad to uzko-
pu. Saņēmu tikpat lielu algu kā bibliotēkā, 
taču kā sanatorijas darbiniecei man pienā-
cās dažādi papildu labumi. kolektīvā jutos 
labi. Medmāsas un dakteri pret mani izturē-
jās ar cieņu, kā pret līdzvērtīgu kolēģi. Vīrs 
gan pēc kāda laika jautāja, cik ilgi es berzīšot 
grīdas «ar augstskolas diplomu». 1984. gadā  
sāku meklēt darbu savā profesijā. 
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Nākamā darba vieta bija  Rīgas pilsētas 
48. bibliotēka. Kāpēc izvēlējāties tieši šo 
bibliotēku? 

Mana vīramāte strādāja kopā ar Tamāru 
Minajevu PSRS tautu literatūras bibliotēkā, 
taču tolaik par darbu bibliotēkā vēl nedo-
māju. Tikai kad Tamāra pārņēma 48. bib-
liotēku, ierados uz pārrunām. divas dienas 
abas domājām, vai varēsim sastrādāties, pēc 
tam gāju uz kadru daļu iesniegt dokumen-
tus. Toreizējā kadru daļas vadītāja Gūtma-
nes kundze mani brīdināja – vai es saprotot, 
ka bibliotēkā ir krievvalodīgs kolektīvs. Tas 
mani neuztrauca, jo arī sanatorijā «Belarusi-
ja» runāja krievu valodā. Skolā biju mācīju-
sies no galvas Majakovski, Ļermontovu un 
citus klasiķus, tomēr brīvi runāt nevarēju. 
Strādājot šādos kolektīvos, mana krievu va-
loda ir pilnveidojusies.

Bibliotēkā sāku no zemākā bibliotekārā 
amata. 1987. gadā notika reorganizācija un 
48. bibliotēka pārtapa par bibliotēku–klubu 
«imanta». Tamāra Minajeva bija vadītāja, 
anitas Šmites pārziņā bija kluba nodaļa, 
bet manā – Bibliotekārā nodaļa. apmācīju 
jaunās meitenes, kas nāca strādāt tūlīt pēc 
vidusskolas. Sākumā mācīju viņām bib-
liotekāro darbu, bet vēlāk, kad bija prasība 
obligāti zināt latviešu valodu, – mācīju arī 
to. latviešu valodas eksāmenā turēju īk-
šķi par katru kolēģi. Strādājām ļoti radoši. 
līdz pat vēlam vakaram darbojās dažādi 
interešu pulciņi: šūšanas un piegriešanas, 
fotografēšanas, latviešu un angļu valodas. 

ikviens mikrorajona iedzīvotājs te varēja 
atrast savām interesēm atbilstošu nodarbi 
un literatūru. Mana meita mācījās pirma-
jā klasē un apmeklēja svešvalodu pulciņu, 
vienlaikus apgūstot gan krievu, gan angļu 
valodu. iespēju robežās arī es šad un tad «ar 
vienu ausi» paklausījos un pamācījos angļu 
valodu. Gan maniem bērniem, gan arī dau-
dziem citiem bibliotēka bija patvērums pēc 
stundām. kolektīvā valdīja ļoti ģimeniska 
atmosfēra. kopīgi apmeklējām dažādus pa-
sākumus, gājām pie vadītājas uz pankūku 
balli, tikām ielūgti kolēģu kāzās. 

No 1996. līdz 1997. gadam strādājāt 
Rīgas domes Kultūras pārvaldes Mūzikas, 
mākslas, skolu un bibliotēku nodaļā. Kāds 
bija šis laiks? 

 1996. gadā saņēmu uzaicinājumu strā-
dāt Rīgas domes kultūras pārvaldē. Nevaru 
teikt, ka darbs pārvaldē man bija pie sirds. 
Nebija viegli pārorientēties no bibliotēkas 
darba, kur pārzināju «katru skrūvīti». Cen-
tos iepazīt jauno darbu, iesaistījos dažādās 
pārvaldes organizētajās aktivitātēs. 1997. ga-
dā bija pašvaldību vēlēšanas. kā jau paras-
ti, pēc tām notiek dažādas pārmaiņas un 
struktūru reorganizācijas. Šoreiz tika lemts 
samazināt kultūras pārvaldes darbinieku 
skaitu. Pirmie tika atlaisti tie, kuri bija at-
nākuši pēdējie. Man tika uzteikts darbs. 

Strādājot kultūras pārvaldē, ieguvu 
daudz jaunu un labu paziņu un draugu, 
varēju paskatīties uz bibliotekāro darbu no 
citas puses. Tā bija vērtīga pieredze turp-
mākajam darbam. 
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1. rindā no kreisās: 
Svetlana kolosova, 
Tamāra Minajeva, 
anita Šmite, 
Natālijas Minajevas 
dēls eduards, 
Natālija Minajeva, 
Marina komarova.
2. rindā no kreisās:  
ingrīda loginova, 
Tatjana 
Solodovņikova 
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Jaunu darba vietu meklējāt bibliotēkā? 
kļuvu par Rīgas pilsētas 17. bibliotē-

kas vadītāju. Pirmais iespaids 17. bibliotē-
kā bija tāds, ka esmu atnākusi uz «miega 
māju». Nolēmu, ka ilgi tur nepalikšu, jo pēc 
imantas šī bibliotēka šķita ļoti nepievilcīga. 
abonementā pašā priekšā bija milzīgs bib-
liotekāra galds. dažu soļu attālumā – ar pu-
tekļainām grāmatām pieblīvēti plaukti. Viss 
vienās krātuvēs – trīs krātuves ar vecām grā-
matām un avīžu pakām. Vadītājas kabinetā 
bija veco dzejoļu grāmatu un avīžu nolikta-
va. Bibliotēkas krājumā bija 92 tūkstoši vie-
nību – lielākā daļa nelasītu un pieputējušu 
izdevumu. ja nemaldos, vadītājas kabinetā 
bija arī trīs rakstāmgaldi. 

lai arī nedomāju te ilgi palikt, tomēr sāku 
visu tīrīt un pārkārtot, jo tādos apstākļos strā-
dāt negribēju. Nekad savā mūžā neesmu tik 
daudz ko lauzusi! lauzu plauktus un nesu uz 
kurtuvi. Sāku visu pārkārtot. Palīgā nāca dēls 
un vīrs. katru vasaru krāsojām grīdas, tikai 
pēdējos gadus kosmētisko remontu veica 
RCB saimniecības daļas pārstāvji.  

Nostrādāju 12 gadu – līdz pat bibliotēkas 
reorganizācijai. Manā dzīvē daudz kas ieda-
lās divpadsmit gadu ciklos: 12 gadi imantā, 
12 – Pārdaugavā. Man laimējās, jo uz biblio-
tēku atnāca strādāt radoša meitene, RPiVa 
studente liene Riekstiņa. organizējām dra-
matisko pulciņu bērniem. Man ļoti noderē-
ja imantas pieredze. Gribējās darīt visādas 
jaukas lietas arī Pārdaugavas filiālbibliotēkā, 

taču nekas nenotiek uzreiz. Vispirms jāie-
pazīst apkaimes cilvēki un iestādes, jāuzsāk 
sadarbība. darīju visu, lai šī bibliotēka kļū-
tu par mazu kultūras saliņu, kur ikviens var 
ne tikai paņemt grāmatas, bet arī piedalīties 
interesantā pasākumā, satikties ar domu-
biedriem, iegūt jaunas zināšanas. kopā ar 
bērniem iestudējām ludziņas, organizējām 
«Popielu», jauno lasītāju iesvētīšanas balles. 
Pasākumi notika sestdienās un bija kupli 
apmeklēti, mūsu mazajās telpās saspiedās 
pat 70 cilvēku.  

apkaimes dāmas pulcējās bibliotēkā ap-
spriest izlasītās grāmatas un vietējos noti-
kumus. Sākumā gatavojām viņām cienastu, 
vēlāk kundzes pašas gādāja par to. kad bib-
liotēku slēdza reorganizācijai, dāmas nāca uz 
atvadu balli ar pašceptām kūkām. Šajos 12 
gados bibliotēka no «miega mājas» bija pār-
tapusi par vietējās sabiedrības kultūras saliņu.  

jā, visa dzīve rit tādos kā apļos, es atgrie-
žos vietās, kur jau esmu bijusi, taču ar citu 
uzdevumu un pienākumiem. Studiju laikā 
ausmas Treimanes vadītā 17. bibliotēka bija 
mana pirmā prakses vieta. Tolaik tajā bija 
laba novadpētniecības kartotēka, taču, kad 
atgriezos no jauna, tā bija pazudusi. Nācās 
sākt visu no sākuma. Man bija gluži vai mā-
nija vākt visu par Pārdaugavu, materiālus 
par bibliotēkas apkaimi, cilvēkiem. Mūsu 
novadpētniecības krājumu izmantojis ar-
nolds auziņš savā darbā «Pārdaugavas spo-
gulī» un Reinis Ādmīdiņš, rakstot grāmatu 
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Pārdaugavas 
filiālbibliotēkas 
kolektīvs 
1. rindā 
antra liepa.
2. rindā no kreisās 
ingrida loginova, 
ieva Muižarāja, 
Vēsma Ceriņa, 
Mārīte krūzkopa
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«dzegužkalna spoguļi». abu grāmatu titul-
lapās ir ierakstīta pateicība bibliotēkai un tās 
darbiniekiem.  

Līdz ar bibliotēkas reorganizāciju kār-
tējais dzīves aplis bija noslēdzies un nācās 
atkal meklēt jaunu darba vietu. Kā iejutā-
ties Iļģuciema filiālbibliotēkas darbā un 
kolektīvā?

Nākamo darba vietu varēju izvēlēties 
pati, jo bija vairāki piedāvājumi, arī no to-
reizējās iļģuciema  filiālbibliotēkas vadītājas 
Violas Bruces. Mēs jau bijām nedaudz pazīs-
tamas, un es pieņēmu Violas piedāvājumu. 
Tas gan nav tuvu mājām, bet varbūt arī labi, 
ja visa dzīve nenorit vienā mikrorajonā. kā-
jām līdz bibliotēkai varu aiziet 50 minūtēs. 
Pa to laiku var visu ko pārdomāt, un tā ir 
arī bezmaksas fiziska aktivitāte. Ziemā gan 
izmantoju sabiedrisko transportu. arī iļģu-
ciemā man ir savi lasītāji, savas kontaktper-
sonas. Bibliotēkai  blakus ir 41. vidusskola, 
kurā reiz mācījos. Te joprojām dzīvo daudzi 
mani skolas biedri. Tātad atkal noslēdzies 
viens aplis – esmu atgriezusies savā skolas 
gadu pusē. Šī vieta man nav sveša.

kopš esmu iļģuciemā, bibliotēkas ko-
lektīvs ir mainījies. Mēs esam dažādas, bet 
viena otru papildinām. No katras kolēģes 
cenšos paņemt to labāko, pievienot sev vi-
ņas «smaidiņu».  

Jūs esat viena no tām sievietēm, kuras 
pratušas veidot stipru ģimeni. Kā jums tas 
izdevies? 

ģimene man vienmēr ir pirmajā vietā. 
Šogad manam vīram edgaram nosvinējām 
60 gadu jubileju. Grūtākie ir pirmie kopdzī-
ves gadi, bet mēs esam kopā jau vairāk nekā 
trīsdesmit gadu. dzīvē kā jau dzīvē, nākas ar 
kaut ko samierināties. Tagad jāsamierinās, 
ka nekad vairs nebūs tā, kā bija kādreiz, jo 
vīrs ir daļēji zaudējis redzi. Slimības sākumā 
viņš divus mēnešus neredzēja neko, visur 
vajadzēja vest pie rokas. Sākumā dakteri no-
teica kļūdainu diagnozi. ja būtu uzreiz pa-
reizi ārstēts, varbūt varētu redzi saglābt kaut 
nedaudz vairāk. kad sapratu, ka mūsu dzīve 
vairs nekad nebūs tāda kā agrāk, bija smagi. 
Tikai tad, kad saslimstam, sākam domāt – 
kāpēc tā noticis? Tikai tad, kad ir nopietnas 
veselības problēmas, tā pa īstam saprotam, 
kas dzīvē ir svarīgākais…   

Mēs esam bagāti ar četriem mazbēr-
niem. artūram ir deviņi, elīnai četri, leo 
pieci, aleksam  seši  gadi. leo un alekss ir 
mani Zviedrijas  mazdēliņi. Viņiem es esmu 
«mormor». Tā raksta, bet izrunā «mur-
mur». latvieši saka «vecmāmiņa», vienal-
ga vai viņa ir no mātes vai tēva puses, bet 
zviedri nošķir: mātes māte vai tēva māte.  es 
esmu mātes māte. Pirmo reizi, kad dzirdēju 
saucam «mur mur», domāju, ka mani izjo-
ko.  Vecaistēvs – mātes tēvs – ir «morfar» 
(«murfar»).  

Zviedru bērni sāk iet skolā no sešu gadu 
vecuma. ja vecāki vēlas, mazākuma tautību 
pārstāvjiem tiek nodrošināta apmācība arī 
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viena vecāka dzimtajā valodā. Reizi nedēļā 
aleksam vienam pašam ir latviešu valodas 
nodarbības. Stokholmā ir arī latviešu bied-
rība, pie kuras darbojas sestdienas skola. 
esmu redzējusi, ka nodarbības notiek ro-
taļu veidā. Skolēniem tiek rīkotas vasaras 
nometnes, arī tas ir stimuls mācīties valo-
du. Tomēr vislielākais pamudinājums ap-
gūt latviešu valodu maniem mazbērniem 
ir iespēja sarunāties ar brālēnu un citiem 
radiem latvijā. Pēc ciemošanās šeit viņu 
valodas prasmes uzlabojas, puikas jau ne-
daudz runā latviski, varu ar viņiem sapras-
ties. Zviedriski es nerunāju, zinu vācu un 
angļu valodu. 

Jūsu meita Gita, kura savulaik arī bija 
mūsu kolēģe, savu dzīvi cieši saistījusi ar 
Zviedriju? 

Pirmo reizi Gita nokļuva Zviedrijā kopā 
ar divām latvijas meitenēm no Gaidu orga-
nizācijas. Tur tika rīkota jauniešu nometne, 
kurā viņas bija apkalpojošais personāls. Gita 
ir stalta un blonda meitene, tāpēc zviedri 
viņu uztvēra kā savējo. atbraukusi mājās, 
meita teica: «Mamma, man Zviedrijā bija 
jāpiesprauž zīmīte, ka es nerunāju zviedris-
ki.» Pēc brauciena Gitai radās interese par 
šo valsti un mērķis apgūt zviedru valodu. 
otreiz viņa kā auklīšu programmas dalīb-
niece aizbrauca uz pašiem Zviedrijas zie-
meļiem, netālu no Ziemeļpola. Nodzīvoja 
zviedru ģimenē gadu, auklēja bērnus un ie-
mācījās valodu, kas ir «Varakļāni pīci, pīci» 
variants – kāds zviedru valodas dialekts. Vē-
lāk, nonākot Stokholmā, nācās apgūt zvied-
ru literāro valodu. 

Vienu gadu Gita ir nostrādājusi mūsu 
sistēmā, filiālbibliotēkā «kurzeme», un 
studējusi latvijas Universitātē bibliotē-
ku zinātni. Meita gribēja darīt to pašu ko 
mamma, bet zviedru valoda bija spēcīgā-
ka. Viņai gribējās «izgaršot», kā ir dzīvot 
Zviedrijā un mācīties tur. Gita sameklēja 
aukles vietu Stokholmā un pilnveidoja  sa-
vas valodas prasmes, lai līdztekus darbam 
varētu studēt Stokholmas Universitātē sa-
biedriskās zinātnes ar ievirzi datorzinībās. 
Tagad viņa ir projektu vadītāja lielā Zvied-
rijas uzņēmumā, tādā kā, teiksim,  mūsu 

«lattelekom». kad tiekamies, runājam par 
grāmatām, par to, kas notiek bibliotēkās. 
Visi esam lieli lasītāji. kopā ar mazbērniem 
lasām grāmatas. 

Jūsu dēls Lauris  dzīvo  dzimtajās mā-
jās. Ar ko viņš nodarbojas?  

lauris ar izcilību pabeidza Rīgas Tehnis-
kās universitātes enerģētikas fakultāti, bet no 
piedāvājuma turpināt studēt doktorantūrā 
atteicās. Viņš strādā «Rīgas satiksmē», pār-
zina jauno zemās grīdas tramvaju elektroni-
ku. Tagad mūsu ģimenē līdzās grāmatām, ir 
otra «opera» jeb sarunu temats – tramvaji. 
Tēvs ar dēlu var spriest par tiem stundām: 
«Tu zini, tur durvis nedarbojās, tas tramvajs 
šodien neizgāja…» utt. Tikai tramvaji! 

Jūs regulāri piedalāties RCB organizē-
tajos mācību braucienos un ekskursijās, kā 
arī dodaties tālākos un tuvākos pasaules 
ceļos. Ko jums nozīmē ceļojumi? 

Ceļošana ir viena no manām stihijām. 
Mūsu ģimene iespēju robežās vienmēr  ir 
ceļojusi. Pirms divām nedēļām atgriezos no 
amsterdamas. apmeklēju arī eiropas lie-
lāko publisko bibliotēku. Šis ceļojums man 
bija meitas dāvana.

kad RCB sistēmā piedāvā kādu braucie-
nu, vienmēr cenšos piedalīties. Tur gūstu 
jaunas zināšanas un iespaidus, labāk iepa-
zīstu kolēģus, atklājam kopīgas intereses, 
sadraudzējamies. Tā kādā braucienā abas 
ar filiālbibliotēkas «Zemgale» kolēģi Salliju 
krauzi  atklājām, ka mums patīk audzēt pu-
ķes – arī tas ir mans hobijs. 

Vai dārza darbi ir tikai savam  priekam 
vai arī  biznesam? 

ir bijuši dažādi laiki. kādreiz mums bija 
2800 kvadrātmetru zemes. Tad mums bija 
dažādu puķu – frēziju, narcišu – «ēras». 
Bijām dārzkopības biedrības biedri, au-
dzējām un nodevām puķu sīpolus. Bagāti 
nekļuvām un mašīnu nenopirkām, tas bija 
papildu darbs. Bija mums arī cālīši, trusīši, 
pīlītes, cūciņa. kādu brīdi visu savas ģime-
nes vajadzībām dārzā izaudzējām paši. Bet 
lielā saimniekoša beidzās bēdīgi – pavasarī 
visa ģimene cītīgi strādājām un iestādījām 
kartupeļus, vasarā tos čakli kaplējām, bet, 
kad pienāca laiks novākt ražu, kāds jau bija 
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 pacenties visus kartupeļus norakt. Togad 
mums kartupeļus atveda labi cilvēki no līv-
bērzes.

ģimenei ir svarīgi, ka var strādāt visi kopā 
un savām rokām radīt ko jaunu. Mūsu bēr-
ni to redzēja un ir paņēmuši šo pieredzi lī-
dzi savā dzīvē – tas ir lielākais  ieguvums no 
mūsu saimnieciskās darbības. Tagad dārzā 
ir tikai tas, ko gribu audzēt savam priekam. 
Mums ir 1200 kvadrātmetru. Zemi nesa-
ņēmām mantojumā, mēs to  izpirkām. Pa-
vasaris mūsu dārzā sākas  ar hiacintēm un 
tulpēm, un ziedēšana turpinās līdz dālijām 
un pirmajām salnām. Veidoju skaistus ziedu 
stūrīšus. Ziedi mani priecē arī telpās. Šobrīd 
vienā istabā zied pelargonijas, bet otrā – orhi-
dejas. aizraušanās ar orhidejām sākās ar pir-
mo ziedu, ko man uzdāvināja Mātes dienā. 

Arī mīlestība uz rokdarbiem iet cauri 
visai jūsu dzīvei? 

jā, apģērbu modelēšana un šūšana visu 
dzīvi bijusi mans hobijs. Tas man  patīk un 
sniedz gandarījumu. esmu šuvusi sev un ci-
tiem. Modelēju un uzšuvu izlaiduma kleitu 
studiju biedrei. Viņas izlaidumā kursa mei-
tenes man jautāja: «Vai redzēji, kāda līgai 
skaista kleita?» atbildēju, ka redzēju gan, jo 
pati to šuvu. Tas man bija gandarījuma brī-
dis. apģērbu šuvu pēc žurnālos «Rīgas Mo-
des» un «Burda» ievietotajām piegrieztnēm. 
esmu arī prezentējusi savus darbus žurnāla 
«Burda» rokdarbu konkursos. Protu uzšūt 
pat trušādas kažoku un vesti. Vīrs iemācījās 
apstrādāt ādiņas, bet es no tām šuvu ģime-
nei siltu apģērbu. 

Bērnībā bieži slimoju un nācās kavēt 
skolu. lai nebūtu garlaicīgi, vecmāmiņa 
man iemācīja adīt un tamborēt. dzīves lai-
kā man ir sakrājies ļoti daudz adījumu un 
tamborējumu. katram ir savs stāsts. Viens 
džemperis ir īpašs, to es saucu par «barikā-
žu džemperi». Vīrs bija uz barikādēm, bet 
es – mājās ar maziem bērniem. lai novēr-
stu satrauktās domas, adīju melnu džemperi 
ar košām rozēm. Tā simboliski – apkārt vēl 
tumšs, bet uz šī tumšā fona jau plaukst ziedi 
un cerība, ka viss būs labi. 

Vai Zolitūdes privātmāju rajonā jopro-
jām valda īpašas kaimiņu attiecības?  

jā, mēs zinām savus tuvākos un tālākos 
kaimiņus, īpaši tos, kuri tur dzīvo gadiem. 
Zinām, ka te mājo krišjāņa Barona maz-
mazdēls, vēsturnieks un bijušais politiķis 
odisejs kostanda, aktieris Mārtiņš Vēr-
diņš, nedaudz tālāk dzīvoja televīzijas cil-
vēki laimonis kalējs un Haralds apogs. 
Tuvas attiecības mums ir ar kaimiņu Pīrā-
gu ģimeni – pat sētā, kas atdala abus īpa-
šumus, mums ir vārtiņi, lai varētu viens 
pie otra aiziet ātrāk. Viņu dvīņu meitenes 
uztveru kā savas meitas.  Mums nav plašas 
radu saimes, varbūt tāpēc ir izveidojušās 
tādas ģimeniskas attiecības. apciemojam 
viens otru, cenšamies sagādāt patīkamus 
pārsteigumus. eju mājās, bet uz sētas mai-
siņš un tur apsveikums no kaimiņa! Pie 
mums nav tā kā daudzdzīvokļu blokmājās, 
kur viens otru nepazīst. Te ir tā pati Rīga, 
tomēr mazliet citāda. 

Kā, laikam ejot, mainījušās bibliotēkas 
un bibliotekāri? 

Šodienas bibliotēka vairs nesaistās tikai 
ar grāmatām, un bibliotekāres sen vairs ne-
jūtas kā pelēkās peles. Mūsu sniegto pakal-
pojumu loks arvien paplašinās un daudz-
veidojas. Bibliotēka vairs nav iedomājama 
bez e-vides pakalpojumiem. lasītāji nāk 
ar visdažādākajiem ikdienas jautājumiem: 
kā rezervēt lidmašīnas biļetes, kā apmaksāt 
komunālos rēķinus utt. Uzskatu zem sava 
goda kaut ko nezināt, un bibliotēkai tas ir 
bonuss, kas ceļ tās prestižu – tāpat kā mūsu 
izremontētās telpas, kurās ir patīkami uz-
turēties gan lasītājiem, gan bibliotekāriem. 
jau 2005. gadā gāju datorapmācības kursos, 
lai pēc tam varētu mācīt citus. datora man 
toreiz nebija ne darbā, ne mājās, bet es gri-
bēju apgūt jaunas prasmes. Man vienmēr 
visu vajag tūlīt un tagad! Bibliotekārs ne-
drīkst iesūnot, vienmēr jāseko līdzi visam 
jaunajam. 

kopīgi esam izapļojušas ingridas dzīves 
apļus. atvadoties ingrida uzdāvina lielas, 
dzeltenas dālijas un saka: «Tās ir kā iļģucie-
ma saulītes.» Un patiešām, turpmākā dienas 
daļa kopā ar ziediem šķiet vēl gaišāka un 
saulaināka. 
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Ar kādu dzīves un darba pieredzi atnā-
cāt strādāt uz bibliotēku? 

Biju beigusi latvijas Universitāti un ie-
guvusi ekonomista izglītību. Šo  profesiju 
izvēlējos tāpēc, ka man padevās eksaktie 
priekšmeti. arī mamma bija ekonomiste. 
Patika, ka skaidri varu visu sarēķināt, da-
rīt konkrētas lietas. Man nepatika rakstīt 
sacerējumus, arī tagad nepatīk gada beigās 
rakstīt plānus nākamajam gadam. Varu sa-
plānot rītdienu, nedēļu, nu varbūt mēnesi 
uz priekšu, bet tālāk jau ir grūti. atceros 
savu pirmo matemātikas skolotāju jāni Na-
miķi toreizējā Rīgas 17. astoņgadīgajā sko-
lā. Stingrs pēc velna! Taču matemātiku viņš 
varētu iemācīt pat slotas kātam. Pēc vidus-
skolas iestājos latvijas Valsts universitātē, 
tomēr, jau studējot, nojautu, ka šī profesija 
īsti nebūs manējā. Pēc jauno speciālistu sa-
dales 1985. gadā sāku strādāt trīs obligātos 
gadus ādas pārstrādes fabrikas «kosmoss» 
darba algas daļā  par sociālistiskās sacensī-
bas inženieri. Man bija jārēķina šīs mūžīgās 
sacensības rezultāti, prēmijas. katru nedē-
ļu prasīt strādniekiem saražot vairāk nekā 
iepriekšējā nedēļā likās bezjēdzība! Sirds 
pie šī darba nebija. 

Biju tik laimīga, kad trīs obligātie gadi 
pagāja! apprecējos un aizgāju dekrēta at-
vaļinājumā. Sešus gadus pavadīju mājās, 
audzinot dēlu un meitu. 1995. gadā gribēju 
atkal sākt strādāt, bet laiki bija mainījušies. 
Fabrika «kosmoss» vairs nedarbojās, man 
nebija, kur atgriezties, pat ja būtu gribē-
jusi. laimīgi saņēmu visas kompensācijas 
un meklēju darbu, kuru varētu savienot ar 

es laikam esmU VienkĀrŠi laimīga

RCB imantas filiālbibliotēka šogad atzīmēja 35. dzimšanas 
dienu, bet tās galvenā  bibliotekāre ANITA TARVIDA – 
20. darba gadu šajā bibliotēkā. interviju ar anitu  ierosina 
bibliotēkas vadītāja Tamāra Minajeva, raksturojot viņu kā 
sirsnīgu un emocionālu cilvēku, uz kuru vienmēr var paļau-
ties, kā lasītāju īpaši cienītu un mīlētu bibliotekāri. 25. no-
vembrī, Spodrības dienā, tiekos ar anitu sarunai pie biblio-
tēkas apaļā galda.

divu mazu bērnu audzināšanu. Satiku pa-
zīstamas meitenes, kuras pastāstīja, ka bib-
liotēkā meklē garderobisti.

Tātad jūsu karjera bibliotēkā sākās ar 
garderobi? 

jā, mana karjera bibliotēkā sākās 1995. 
gada janvārī ar garderobi. Pirms divdesmit 
gadiem imantas bibliotēkā–klubā strādā-
ja 30 darbinieku. kad pirmo reizi atnācu 
uz bibliotēku un mani izvadāja pa telpām, 
domāju: «kungs apžēliņ, durvis un kāp-
nes, kāpnes un durvis!» Cik daudz cilvēku! 
darbs notika divās maiņās. Bibliotēkai bija 
divas garderobistes. Man darbs patika, jo 
bija tuvu mājām, arī darbalaiks apmierinā-
ja. Sešus gadus biju sēdējusi mājās, auklējot 
mazus bērnus, tagad varēju satikt cilvēkus. 
iepazinu daudzus imantas iedzīvotājus, 
viņi mani pazina uz ielas, nereti dzirdēju: 
«Tā ir meitene no garderobes.» Strādāju un 
biju laimīga.  

Taču bibliotēkas vadītāja Tamāra Mina-
jeva uzskatīja, ka cilvēkam ar augstāko izglī-
tību garderobe nav īstā vieta. Viņasprāt, bib-
liotēkas vadītāja to nedrīkst  pieļaut. Bieži 
saņēmu piedāvājumus kļūt par bibliotekāri, 
tomēr kā divu bērnu mammai garderobistes 
darbs man bija ļoti izdevīgs laika ziņā, tur-
klāt, skatoties no garderobes puses, biblio-
tekāra darbs šķita sarežģīts un svešs. Visa tā 
klasifikācija! Redzēju, kā bibliotekāres skrai-
da ar brūnajām tabulām rokās. domāju, ka 
nemūžam to neiemācīšos, nekad tās noda-
ļas neatcerēšos. kā to vispār var apgūt?!   

Biju nostrādājusi garderobē gandrīz di-
vus gadus un noraidījusi vairākus  vadītājas 
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priekšlikumus, līdz kādu dienu viņa teica: 
«es tev piedāvāju pēdējo reizi!» Tad tas 
«klikšķis» notika. Bibliotēkai patiešām va-
jadzēja bibliotekāru, un tā 1997. gada sep-
tembrī Pieaugušo literatūras nodaļas abo-
nementā sākās mana bibliotekārā darba 
karjera. 

Kas mainījies bibliotēkā divdesmit 
gadu laikā? 

Te izskatījās pavisam citādi nekā šodien. 
Mainījies arī bibliotēkas nosaukums un 
darbinieki. Tagad esam astoņas. Bibliotēkā 
vairs nav kluba nodaļas un arī garderobes. 
Pēc telpu renovācijas lasītāju apkalpošanas 
galds, un līdz ar to mana darba vieta, atkal 
ir pie ārdurvīm – kur reiz bija garderobe. 
apmeklētājus vairs nesagaida garderobiste, 
bet bibliotekāres.

Šajos gados esmu apguvusi bibliotekāra 
profesiju – gan ikdienas darbā, gan dažādos 
kursos. esmu sastrādājusies ar kolēģiem un 
iepazinusi bibliotēkas apmeklētājus. 

Kas jums  darbā sniedz vislielāko gan-
darījumu? 

Tas, ka varam  palīdzēt cilvēkiem, – 
vienalga, vai tā ir veca tantiņa, students, 
vai skolēns. Tāpēc mēs mīlam savu dar-
bu. Mums visi lasītāji ir vienādi svarīgi. 

 Cilvēkam vajag grāmatu, un mēs to samek-
lējam – savos fondos, repozitārijā, starp-
bibliotēku abonementā. Priecājamies, ja 
apmeklētāji saka, ka uz bibliotēku nāk kā 
uz savām mājām. daudzi lasītāji bibliotēku 
apmeklē reizi nedēļā, pat biežāk. jūtamies 
vajadzīgas. lai arī pastāv uzskats, ka visus 
darba procesus var paveikt automātiski, to-
mēr mums pirmajā vietā ir cilvēks. Biblio-
tēkas apmeklētājs nenāk tikai pēc grāma-
tām. Tās jau var iegūt arī citur – nopirkt, 
aizņemties no kaimiņiem… daudziem ir 
vajadzīgs bibliotekārs kā «grāmatai pie-
vienotā vērtība», jo ar viņu var  apspriest 
izlasīto vai vienkārši parunāt par dzīvi. Sa-
runām ir jāatvēl laiks, kaut nedaudz. Mūsu 
lasītāji ir ļoti zinoši, seko līdzi jaunumiem 
grāmatu pasaulē, lasa avīzes, klausās radio. 
Sarunās uzzinām, kas viņiem vēl vajadzīgs. 
daži paši  informē bibliotekāru:  «Vai tu 
zini, ka drīz iznāks jauna grāmata?» 

Gandarījumu sniedz arī tas, ka biblio-
tēka satuvina cilvēkus, apvieno interešu 
grupas, rada iespēju tikties domubiedriem. 
Cilvēks paņem grāmatu, parunājas, pa-
stāsta par savām vēlmēm. Tā bibliotēkā ir 
izveidojies un darbojas desmit dāmu klu-
biņš «ilgas» (šāds nosaukums tāpēc, ka trīs 
dalībnieces ir ilgas). kopā tiek svinēti svēt-
ki, pārrunāts izlasītais, notiek interesantas 
tikšanās. Visas kopā svinējām rudens svēt-
kus – dāmas nāca ar pašu gatavotām salātu 
burciņām, degustēja, dalījās ar receptēm un 
«knifiņiem». Pagājušajos Ziemassvētkos 
vei dojām eglīti, par pamatu ņemot pudeli, 
kuru mājās biju apvijusi ar dzīvības kociņa 
zariem. Šoruden atzīmējām lāčplēša dienu 
– iededzām svecītes pie pieminekļa netāla-
jā Sudrabkalniņā, noorganizējām viktorīnu 
»Vai tu zini, ka…?», kuras jautājumi bija 
saistīti ar Brīvības pieminekli un tā 80 gadu 
jubileju. «ilgas» dāmas ir ar lielu dzīves 
pieredzi, daudz kam gājušas cauri. Viņas 
ir saglabājušas labu atmiņu un prasmi in-
teresanti stāstīt par garajā mūžā piedzīvo-
to. Šie stāsti ir ļoti interesanti un bagātina 
zināšanas par imantu, taču ne tikai par to, 
jo katra dāma nāk no cita latvijas nostū-
ra. klubiņa pēcpusdienas ir ļoti skaistas, jo 

Fo
to

 n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

kopā ar kolēģi aiju Šeicāni



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

103

sievietes ir unikālas, mums vienmēr ir par 
ko parunāt – par teātri, dzeju, grāmatām…

Kāda pagājušā gadsimta otrajā pusē 
bija jūsu bērnības un jaunības zeme Pār-
daugava? 

Man bija tā brīnišķīgā bērnība, kāda ta-
gad, šķiet, vairs nav iespējama, jo daudzdzī-
vokļu mājās neviens vairs tā nedraudzējas. 
Mani vecāki īrēja dzīvokli divstāvu mājas 
otrajā stāvā Šampētera ielā. Mums bija 
krāsns, plītiņa, malkas šķūnītis, bet nebi-
ja sava televizora. interesantākās pārraides 
gājām skatīties pie mana brālēna blakus 
dzīvoklī. Regulāri klausījāmies radio, īpaši 
patika radiolugas un vakara pasaciņa. kat-
ru vakaru gaidīju kad atskanēs: «labvakar, 
mazo draudziņ…» Tēvs abonēja avīzes, mēs 
visi lasījām grāmatas. apmeklēju bibliotēku 
kalnciema un apūzes ielas stūrī – tā varē-
tu būt tagadējā Šampētera filiālbibliotēka. 
Skraidīju uz turieni jau kā maza meitenī-
te, ņēmu grāmatas ar bildēm. kamēr nācu 
mājās, pusi grāmatas biju izlasījusi. Tie bija 
mani pirmie iespaidi par bibliotēku, bet dzī-
ves ceļi aizveda citur. Par bibliotekāri kā par 
savu nākotnes profesiju toreiz nedomāju.

Brīvo laiku pavadīju kopā ar sētas bēr-
niem. Mūsu bariņā bija tikai viena meitene, 
pārējie visi zēni, nedaudz vecāki par mani. 
Man bija arī vecāks brālis. Malkas šķūnī-
tī ierīkojām štābiņu. kopā ar sētas puikām 
esmu ar lietussargu lēkusi no šķūnīša jum-
ta, spēlējusi futbolu un hokeju, braukusi ar 
riteni apkārt šķūnīšiem, reiz pat «iekāros» 
ābelē. Mūsu futbola laukums bija apūzes 
iela. Sagaidījām, kad garām mājai pabrauc 8. 
autobuss (toreiz tas bija vienīgais sabiedris-
kais transports, kas ne biežāk kā reizi stundā 
kursēja pa apūzes ielu), un izlikām vārtus 
tieši uz ielas. Mašīnas te iemaldījās vēl retāk. 
Puikas man vienmēr lika stāvēt vārtos. Tas 
man nepatika, toties Šampētera 17.  pamat-
skolā man bija stipra aizmugure – visa mūsu 
sētas komanda. Vienmēr jutos aizstāvēta un 
pasargāta. kad sāku mācīties Rīgas 3. vidus-
skolā, sajutos sveša. Skola ar prestižu, mani 
tur uzņēma labi, arī atzīmes bija labas, to-
mēr allaž jutos kā ienācēja. draugu no vi-
dusskolas laikiem man nav.  

Bērnībā man bija doma kļūt pa bērnu-
dārza audzinātāju, bet tad pēc 8. klases būtu 
vajadzējis braukt mācīties uz liepāju, kur 
bija Pedagoģijas skola. Man patika mazuļi, 
bet nebija ticības saviem spēkiem, nobijos 
un neaizgāju no mājām. 

Kādas pamatvērtības jums iemācīja ģi-
mene un skola?

Mani vecāki veltīja daudz laika sarunām 
ar bērniem, visus jautājumus apspriedām 
un izrunājām ģimenē. Mamma mani mācīja 
mīlēt mūziku – jau mazu  aizveda uz operas 
izrādi, un man tā ļoti patika. Tā sākās mana 
interese par operu mūža garumā. Mācījos 
mūzikas skolā, obligāti vajadzēja dziedāt 
skolas korī. Mūzikas skolu pabeidzu, taču 
man nebija īpaša talanta un vēlmes visu 
mūžu spēlēt klavieres. 

Mamma pati šuva un adīja, arī manas 
svētku drēbes un džemperi bija viņas roku 
darbs. Man tam pietrūka pacietības, toties 
brālis iemācījās adīt, un tas viņam pat ļoti 
patika. Brālim bija apbrīnojama pacietība. 
diemžēl viņa vairs nav. kā dārgu atmiņu 
glabāju brāļa dāvanu – zeķes, kurās ieadīts 
mans vārds. 

Skolā darbojos dažādos pulciņos, dziedā-
ju un dejoju, gāju arī uz Rīgas Pionieru pils 
pulciņiem. Skolā bija Novadpētniecības pul-
ciņš, kuru vadīja skolotāja M.  Zibene. Gā-
jām pārgājienos, kūrām ugunskurus. Mums 
bija iespēja atklāt un  attīstīt daudzveidīgus 
talantus. Varu teikt, ka viss, kas manī labs, 
nāk no bērnības.

Vai tagad kas ir mainījies?  
arī tagad ģimenes noteikti cenšas ielikt 

bērnos un jauniešos visu to labāko, taču 
pietrūkst laika. Vecāki neatrod brīvus 
brīžus sarunām ar bērniem vai neuzska-
ta par vajadzīgu viņus uzklausīt. Ne visi, 
protams, ir mums arī brīnišķīgas ģime-
nes. Tomēr tagadējās paaudzes bērniem 
ir liegts daudz kas no tā, kas bija mums. 
Protams, viņiem ir citas iespējas. Bērnus 
atstāj mājās vienus pašus ar datoru. Tādas 
iespējas mums nebija, taču tai ir savi mī-
nusi – ja neprot sabalansēt reālo pasauli ar 
virtuālo, rodas atkarība no datora. Mēs to 
izjūtam bibliotēkā. 
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 Vai ir notikusi kādu vērtību pārvērtē-
šana? 

Mainās laiki, un mainās vērtības. Ma-
niem vecākiem bija gadiem vākta skaņupla-
šu kolekcija, daudz grāmatu. kam tās tagad 
vajadzīgas? esmu nonākusi pie secinājuma, 
ka nav jēgas krāt neko materiālu ar domu, ka 
tas noderēs bērniem un mazbērniem. jākrāj 
garīgā bagātība, jo to nevar atņemt. Nauda 
ir jātērē, lai sevi garīgi bagātinātu – teātriem, 
koncertiem, ceļojumiem. jādzīvo šodienai. 
Ne tikai jauniešiem, bet arī mums gribas 
dzīvot tagad, jo es nezinu, kas var notikt rīt.   

Kā kļuvāt par Imantas iedzīvotāju?   
kad mācījos 8. klasē, no Pārdaugavas mā-

jas pārcēlāmies uz imantu.  Mamma strādā-
ja Popova radio rūpnīcā. Pagājušā gadsimta 
70. un 80. gados rūpnīcas darbiniekiem bija 
iespēja iegādāties kooperatīvos dzīvokļus. 
imantā cēla daudzdzīvokļu mājas. Mēs ar 
mammu gājām no Šampētera caur Zolitūdi 
uz imantu skatīties, kā top mūsu nākotnes 
mājoklis. Tas bija milzīgs notikums! Taga-
dējās Zolitūdes daudzstāvu māju vēl nebija, 
to vietā bija Rikšotāju laukums. 1976. gadā 
pārcēlāmies uz imantu.

Par ko varat pateikties liktenim? 
Priecājos par visu labo, kas man dzīvē 

dots, par cilvēkiem visapkārt. Nezinu, par 
kādiem nopelniem, bet tie, kuri ir manējie, 
ir vienkārši brīnišķīgi. ar prieku eju uz dar-
bu un ar prieku vakarā atgriežos mājās. kur 
vēl ir tāds kolektīvs kā pie mums! dalāmies 
gan priekos, gan bēdās. Gribu pateikt paldies 
meitenēm, kas mani pacieš. Mēs te visas esam 
tādas ašas un emocionālas. Strādājot kopā ar 
šādām kolēģēm, nav laika novecot Man ir arī 
jauka  ģimene un fantastisks vīrs Harijs.

Vai jums ir recepte laimīgai laulības 
dzīvei? 

Nē, receptes nav. Varbūt tā ir māka sa-
dzīvot, kopīgas intereses un darbošanās. 
Pasaules uztverē esam līdzīgi, mums patīk 
vienādas lietas, varam stundām kopā klausī-
ties mūziku, meklēt kādus mūzikas gabalus 
YouTube... arī vīrs ir beidzis mūzikas skolu. 
Visa ģimene esam lieli bobsleja fani. kad sā-
kas bobu sezona, ir obligāti jāskatās un «jā-
slimo» par mūsējiem. Vajag kopā darboties, 

tad nav laika strīdēties. jau pāris gadu mums 
ir jauns hobijs – no vīra vecākiem mantots 
dārzs. ir ko domāt un ņemties.

kad bērni bija mazi, Harijs strādāja par 
vilciena mašīnistu. darbs maiņās. kad vīrs 
atnāca pēc nakts maiņas, centos ar bērniem 
iziet laukā, lai viņš varētu pagulēt klusu-
mā. Nepaguvām viens otram apnikt. Nekas 
jau nebija vienkārši arī toreiz. kamēr bērni 
auga, vīrs bija viens pats pelnītājs, neviens 
mums nepalīdzēja. Tikām galā, nebija lai-
ka kašķēties. Tagad bērni ir izauguši, tomēr 
mums ir ļoti ciešas saites, visu varam izru-
nāt. Meitai Zanei ir 27 gadi, dēlam Rihar-
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dam – 24. abi mācās un strādā. Zane stu-
dēja latvijas Universitātē antropoloģiju, bet 
neizdevās savienot darbu ar mācībām, tāpēc 
vēl ir palikusi «maza astīte». Šobrīd viņa 
strādā  Spānijā, bet drīz gaidām mājās. dēls 
pabeidza Rīgas Valsts tehnikumu. Puikām 
tur ir vislabākā vieta – viņi iegūst profesiju 
un tiek arī nedaudz pieskatīti. dēla profesija 
saistīta ar metālapstrādi. Tagad viņš studē 
Rīgas Tehniskajā universitātē. Bērniem palī-
dzam ar padomu. ir  gandarījums, ka viņi ar 
saviem priekiem un bēdām nāk pie mums. 
Man ir ļoti patstāvīgi un  mīļi bērni. laikam 
esmu vienkārši laimīga... . 

Vai atliek laiks pašai sev? 
jā, kad bērni paaugās un vairs neprasīja 

tik daudz rūpju, varēju vairāk laika veltīt sa-
viem hobijiem. Vīrs tajā laikā aizgāja mācī-
ties uz RTU. Vienai pa māju kļuva garlaicīgi. 
Piezvanīja draudzene un uzaicināja dziedāt 
Carnikavas sieviešu korī. aizbraucu tikai 
paskatīties, bet tā arī paliku. korī dziedu 
kopš 2007. gada. Reizi vai divas reizes ne-
dēļā braucu uz mēģinājumiem. 2008. gadā 
atkal piedalījos dziesmu svētkos. Nevaru 
izstāstīt visu to emociju bagātību, ko sa-
ņēmu Mežaparkā, dziedot kopā ar milzīgo 
kopkori! To var saprast tikai tie, kuri tur ir 
«iekšā līdz ausīm». Tā ir daļa no manas dzī-
ves. kopā ar kori esmu bijusi Horvātijā, Če-
hijā, austrijā, Slovākijā. dziedāšanas prieks 
ir spēcīgas emocijas – no tām bagātinies un 
vari dzīvot tālāk.  
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Carnikavas Sieviešu 
koris dzied Bratislavā

Gribētu vairāk laika atvēlēt lasīšanai. 
Stāv grāmatu kaudzīte, ko gribas izlasīt jau 
tagad, neatliekot uz pensijas gadiem, bet 
nepietiek laika. 

Ko vēl gribētos piedzīvot? 
Vēlreiz nokļūt Spānijā. Man ļoti patīk 

saule un siltums. Spānijā kopā ar vīru atzī-
mēju piecdesmit gadu jubileju. To atcero-
ties, vēl tagad gribas smaidīt un pārņem lai-
mes izjūta. Tik silta jūra, un tik zilas debesis!  

Vēl gribētu vēlēt saules mūžu saviem 
mīļajiem. es neredzu dzīvei jēgu, ja līdzās 
nav tuvu cilvēku.  Gribas, lai uz zemes val-
dītu miers. Nekāda pasaules nauda nav tā 
vērta, lai zaudētu to, ko varam baudīt miera 
apstākļos. Nekad neesmu sapratusi, kāpēc 
jākaro. ir tik daudz skaistu lietu un vietu 
pasaulē, kāpēc to visu sagraut? latvijā va-
ram būt laimīgi, ka virs mums ir mierīgas 
debesis... 
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man ĻOti Patīk mana dZīVe, 
arī Vēl ŠOdien  

Saruna ar bijušo RCB direktora vietnieci JAnīnu  BARKoVSKu 

Pavasarīgs rīts. Bruņojušās ar tulpju 
pušķi un saldumiem, mēs ar Gidu Zepkāni 
dodamies uz Purvciemu. Tur, savā dzīvoklī, 
mūs gaida Jana, pilnā vārdā Janīna Bar-
kovska – ilggadēja kolēģe Rīgas Centrāla-
jā bibliotēkā un daudziem bibliotekāriem 
arī brīnišķīga un profesionāla darbaudzi-
nātāja. To droši var apstiprināt katrs, kas 
kādu savas dzīves laiku ir strādājis kopā 
ar Janu.

Janīna Barkovska strādāja RCB no 
1961. līdz 1996. gadam, ieņemot dažādus 
amatus – no bibliotekāra līdz direktora 
vietniecei. Viņa bija un joprojām ir cilvēks, 
kurš tur godā savu profesiju un ļoti mīl cil-
vēkus. Esam nonākušas Purvciemā. Zvans 
pie durvīm, tās atveras, un atskan pazīsta-
ma, šķelmīga balss: «Manas meitenes at-
nākušas. Voldemār (Janas vīrs), meitenes 
atnākušas!» Sveiciena apskāviens, arī Vol-
demārs iznāk apsveicināties un paziņo, ka 
tagad varam parunāties, bet tad būs jānāk 
uz kafiju – viņš tūlīt saklās galdu. Un sākas 
mūsu saruna – par darbu, par dzīvi…

Zinu, ka tavas bērnības zeme un tēva 
mājas ir Latgalē. Kā nonāci Rīgā un kā 
kļuvi par bibliotekāri?

Manas dzimtās mājas ir Preiļu, aglonas 
pusē. arī tagad pošos uz turieni. Mums 
tur ir ļoti skaisti. esam atjaunojuši un 
labiekārtojuši tēva celto māju. Tā atbilst 
visām prasībām. Vasarā noteikti dzīvo-
ju tur, citādi nemaz nav iedomājams. ko 
tad te Rīgā darīs? ģimenē bijām septiņi: 
mamma, tētis, man bija divi brāļi un divas 
māsas. Vecāki bija pagastā ievērojami cil-
vēki. Tēvam bija tiem laikiem laba izglītī-
ba, mammai gan divas klases, bet viņa bija 
sirdsgudrs cilvēks. Tēvs bija dažādos ama-

tos, arī kolhoza priekšsēdētājs. Mūsu māja 
tika celta pēc īpaša projekta. Vecāki prata 
saimniecību iekārtot tā, ka visa kā pietika. 
Mamma strādāja aglonas klosterī par pa-
vāra palīgu. Viņa brīnišķīgi gatavoja, tādēļ 
bieži tika aicināta par saimnieci dažādās 
ballēs un pasākumos. arī mājās bieži tika 
svinēti svētki. Biju pieradusi dzīvot labi. 
ģimenē lielā cieņā bija grāmatas, tika pa-
sūtīti visi iespējamie žurnāli. Tēvam ļoti 
patika lasīt. lasījām arī toreiz aizliegtās 
grāmatas. lasījām mēnesnīcā! lasījām kā 
traki! No bērnības sapratu, ka mani inte-
resē literatūra, tomēr nekad neiedomājos, 
ka būšu bibliotekāre.

Nez kāpēc biju iedomājusies stāties 
lauksaimniecības akadēmijā, kaut lauku 
dzīve mani nemaz neinteresēja. Neiestā-
jos… kad redzēju, kas tur jāmācās! Nu nē! 
kādu laiku strādāju jauniešu brigādēs, tal-
kās, bet veltīt dzīvi lauksaimniecībai negri-
bējās. Nejauši izlasīju par uzņemšanu Rīgas 
kultūras darbinieku tehnikumā un tur arī 
iestājos. Biju šiverīga meitene, bibliotēku 
zinātņu priekšmeti man brīžiem likās gar-
laicīgi, vairāk interesēja klubu darbs, izstā-
des. Pabeidzu tehnikumu, un mani nosūtī-
ja darbā uz kapiņu ciema bibliotēku. Biju 
bibliotēkas vadītāja, aktīvi darbojos klubā, 
ar jauniešiem. Taču galīgi negribējās palikt 
laukos. Vilka uz Rīgu… Mana pirmā darba 
vieta Rīgā bija VeF jauniešu brigādes (Jana 
draiski iesmejas). Vakaros bija labas ballī-
tes «poligrāfiķos», «būvīšos», «māsiņās» un 
citur. Man ļoti patika dejot. kādu sestdie-
nu aizgājām ar draudzeni uz «būvīšiem». 
Šausmas, tur meitenes vien, puiša gandrīz 
neviena! Man skaista, debeszila kleita, 
blondi mati un ļoti gribas dejot. Sarunājam 
ar draudzeni, ka pirmais puisis, kurš nāks, 

iRisAs ARĀjAs un GiDAs zepkĀnes intervija
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būs viņai, bet otrs – manējais. Un nāk ar’ 
divi, pirmais – tas nu tā, tas draudzenei, bet 
otrs ļoti simpātisks. Tas manējais! Tā sade-
jojāmies līdz kāzām un dejojam joprojām. 
Man ļoti patīk!

Blakus istabā ieskanas mūzika, un 
mums ir skaidrs, ka pienākusi kafijas pau-
ze. Voldemārs saklājis galdu un aicina mūs. 
Parunājam par to, kā klājas Janas meitai 
Ingai. Uz mirkli «pieskrien« arī mazdēls 
Krists – jau pieaudzis un simpātisks  pui-
sis. Sasveicināmies un, kā jau dažkārt šā-
dās reizēs, atceramies mazo puiku, kurš 
nāca pie vecmāmiņas uz bibliotēku pirms 
20 un vairāk gadiem. Jā, laiks iet, un bērni 
izaug.

Tātad sākās tavas darba gaitas Rīgas 
bibliotēkās?

Jā, toreiz atrast darbu bibliotēkā nemaz 
nebija tik viegli. Sākumā mani pieņēma ti-
kai uz laiku – 12. bibliotēkā (tagad RCB 
Torņakalna filiālbibliotēka). Pēc tam at-
brīvojās vieta 9. bibliotēkā (tagad RCB 
filiālbibliotēka «Vidzeme»). Man patika 
tur strādāt, bija laba atmosfēra. Bibliotēku 
vadīja Skaidrīte ermansone, gudra dāma. 
ļoti labi atceros kādu pasākumu – tikšanos 
ar filmas «Kārkli pelēkie zied» radošo ko-
mandu. Vēl tagad, dzirdot dziesmu «Mēs 
tikāmies martā», atceros to sarīkojumu. 

Tad 14. bibliotēkas (tagad RCB Čiekur-
kalna filiālbibliotēka) vadītāja un, liekas, 
vēl kāda darbiniece aizgāja dekrēta atva-
ļinājumā. Mani pārcēla uz 14. bibliotēku. 
ļoti daudz strādāju. Pēc tam Metodiskās 
nodaļas (tagad Bibliotēku dienests) vadītā-
ja Antoņina Brila uzaicināja mani strādāt 
Rīgas 1. bibliotēkā (Centrālā bibliotēka). 
daudzi 14. bibliotēkas lasītāji atnāca man 
līdzi, negribēja šķirties. 

Kas tev patika šajā bibliotēkā: attie-
cības kolektīvā, darba stils, lasītāji? 

Attiecības kolektīvā bija ļoti draudzī-
gas. es biju tāda stingrāka – «dzenāju» 
jaunos darbiniekus. Mani pašu darbā ieva-
dīja Ilga Krieviņa, ļoti zinoša darbiniece, 
bet ar raksturiņu… Taču nebija tā, ka man 
uzreiz visu sagāztu virsū, darbā iegāju pa-
mazām. Mani neinteresēja ne administratī-
vais darbs, ne bibliotekārā darba tehniskie 
procesi, vislabprātāk strādāju ar lasītājiem. 
Par viņiem palicis daudz atmiņu.

Atceros aktieri Valentīnu Skulmi. Man 
ļoti patika aristokrātisms, kas no viņa dve-
sa. gribēju mākslinieku apkalpot ārpus 
rindas, bet viņš – nē, stāvēja rindā tāpat kā 
visi. Arī Bērtuli Piziču, toreiz dailes teātra 
aktieri, bieži varēja satikt bibliotēkā, viņš 
tur jutās kā savējais. Juristu profesoru Jāni 
Rozenfeldu iepazīstināju ar izcilākajiem 
ārzemju rakstnieku darbiem. Toreiz plašā-
ku ieskatu pasaules literatūrā varēju iegūt, 
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kopā ar darba 
biedriem savā 
jubilejā.Centrā 
janīna Barkovska ar 
mazdēlu kristu.
1. rindā no kreisās:
irina Zvereva, 
alla Peskiševa, 
ina dzelzkalēja, 
albīna jaunzeme, 
Milvija Skribe, 
kaiva jēkabsone, 
Mārīte Maršāne, 
aivars Beika.
2. rindā no kreisās:
ilze Cipruse, 
anita Čapule, 
alīna Zabarovska, 
irisa arāja, 
lelde Vilka 

lasot krievu literāros žurnālus. Liels atklā-
jums J. Rozenfeldam bija Francs Kafka. 
Viņš man sacīja: »Ar to, ko jūs man iemā-
cījāt, es varēju spīdēt ne tikai savā specia-
litātē, bet arī literārās aprindās.» Ēvalds 
Valters, Aloizs Brenčs, Alvis Lapiņš – tie ir 
tikai daži vārdi no lasītāju loka, ar kuriem 
bibliotēkai bija īpaši cieša sadarbība.

Protams, ne jau es viena darbojos. 
Kopā ar kolēģiem rīkojām izstādes, pa-
sākumus. Katram bija savs lauciņš, kurā 
viņš jutās stiprs. Mērija dļina ar savu re-
žisores talantu organizēja pasākumus ne-
vien lasītājiem, bet arī bibliotēkas darbi-
niekiem. Anna Rozanova labi prata strā-
dāt ar skolām. Toreiz mums bija daudzas 
pārvietojamās bibliotēkas un izsniegšanas 
punkti. Bibliotēkā apgrozījās daudz ļau-
žu. Man vienmēr ir patikuši cilvēki, kuri 
par kaut ko interesējas. Ar viņiem ir inte-
resanti.

 Tu daudzus gadus biji mūsu biblio-
tēkas arodgrupas darba organizatore. 
Kāpēc uzņēmies šo darbu?

es jau biju tāda šiverīga meitene, man 
patika, ka daudz kas notiek, ka cilvēkiem 
tas interesē un viņi kaut ko grib. Mums bija 

ļoti labs kolektīvs. Teātra izrādes, izklaides 
braucieni, dzimšanas dienas... Katram taču 
ir patīkami, ja viņu atceras un apsveic. Kā 
mēs centāmies cita citu iepriecināt! Kat-
rai bija sava ēdiena recepte, jo dzimšanas 
dienā taču mīļie kolēģi jāpacienā. Tad nu 
vīri un dēli vai draugi līdzēja atgādāt uz 
bibliotēku pašceptas tortes, pīrāgus. At-
ceros, direktora vietniece elza Čausovska 
dzimšanas dienās bieži stiepa veselu katlu 
ar gardu plovu. un, ja kādam bija kādas 
problēmas ģimenē vai ar veselību, tad ik-
viens centās palīdzēt un atbalstīt.

Pēdējos gadus Jana veica direktora 
vietnieka pienākumus. Šajā laikā bieži va-
jadzēja prezentēt mūsu bibliotēku dažādos 
lielos pasākumos. Jana iepazinās ar bib-
liotēku darbu visā valstī, apmeklēja dau-
dzas reģionu bibliotēkas. Administratīvais 
darbs viņai ne sevišķi gāja pie sirds, tomēr 
uzticētie pienākumi tika veikti pēc labākās 
sirdsapziņas. Taču, kā jau tas ar mums, 
sievietēm, dažkārt notiek, ja svaru kausā 
tiek likti darba pienākumi un ģimene, uz-
var ģimene. Arī Janas izvēle krita par labu 
ģimenei.
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Kādas ir tavas pārdomas par biblio-
tekāra specialitāti? 

Manuprāt, bibliotekāram ir ļoti daudz 
jāzina, jābūt labi izglītotam. Kad es sāku 
strādāt, nebija daudz bibliotekāru ar spe-
ciālo izglītību. darbiniekus ar augstāko 
speciālo izglītību sāka gatavot krietni vē-
lāk. Toreiz bibliotēkās strādāja daudz pe-
dagogu, žurnālistu, valodnieku. 

Ir jāprot strādāt ar cilvēkiem. es vien-
mēr lasītājam jautāju, kādēļ viņš nāk uz 
bibliotēku, ar kādu domu? Cilvēkam jā-
dzīvo ar prieku arī darbā, tad citi pie tevis 
tieksies. Man jau patika arī pakoķetēt, tas 
ienesa tādu vieglumu. direktore Anda Sla-
piņa gan reiz teica: «Jana, viss jau ir ļoti 
labi, bet to savu koķetēriju tu labāk pieklu-
sini.» Man par to bija sirsnīgi jāpasmaida. 
Mans darbs deva man dzīvē piepildījumu.

Kādas ir tavas dienas, kopš tu vairs 
nestrādā bibliotēkā?

Man patīk aktīvi darboties. Vasarās dzī-
voju savās lauku mājās. Tur ir daudz ko 
darīt. Arī cilvēki pazīstami. Brauc ciemiņi, 
rīkojam ballītes. Man joprojām patīk de-
jot. Vienmēr paticis apmeklēt teātrus, īpaši 
Jaunā Rīgas teātra izrādes. esmu redzējusi 

visu, ko gribēju. Pēdējā laikā ir slikti ar re-
dzi, tādēļ vajag sēdēt pirmajās rindās. 

Iekšēji jūtos labi, nemaz nedomāju par 
to, cik man gadu. (Rudenī Janai ievēroja-
ma apaļa jubileja). Man patīk pilnmēness 
laiks, tad eju staigāt. daru un priecājos.

Pārrunājam ar Janu redzētās izrādes 
un izlasītās grāmatas. Neliekas, ka pagā-
juši 20 gadi, kopš viņa vairs nestrādā bib-
liotēkā. Tāpat kā toreiz varam pārrunāt vi-
sādas aktualitātes kultūrā un dzīvē. Janai 
ir savas domas, un tās ir tik jauneklīgas! 
Izpratne par daudzām lietām tik skaidra 
un izprotoša. Gandrīz nemaz nerunājām 
par veselības problēmām, tikai tā, garām 
ejot. Prātā palicis iekšējas enerģija pilnais 
apgalvojums: «Ar redzi man ir ļoti slikti, 
bet es vienalga cīnīšos, grābstīšos, vienal-
ga, darīšu...»

Paldies par sarunu, Jana! Lai tev darba 
pilnas rokas tēva mājās Latgalē! Lai saule 
sasilda tavas domas un dod spēku dzīvot 
par prieku sev un mīļajiem cilvēkiem tev 
apkārt.

2016. gada pavasaris
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dejas solī  ar 
RCB direktoru 
aivaru Beiku



Foto no Rīgas Centrālās bibliotēkas arhīva



natĀliJa KlauŽa 
septiņdesmit gadu kalpojot garam, grāmatām 
un pasaulei: rCB torņakalna filiālbibliotēka

Dzintra Ķēniņa 
lasītājs un jaunās grāmatas

sanDra KoKina
raibumiņi  no  Juglas  bibliotēkas  dzīves

lauma musKare 
«rēznas» bibliotekāru stāsti

ilze PorHerĀne
Par grāmatu piesavinātājiem un bojātājiem
rīgas 6. bibliotēkā pagājušā gadsimta 30. gados 

ieVa strelēViCa
Vecā, labā ziemeļblāzmas bibliotēka:
vērojumi 65 gadu garumā

ilga ĶĪKule      
Ko man nozīmē vārds «Bibliotēka»

ilga olle
ieliekot dvēseli

senOs Un 
ne tik senOs 
laikOs: 
biblioTekĀRu un 
lAsīTĀju sTĀsTi
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Cilvēka vidējais mūža ilgums ir 70 gadu, 
tieši tik, cik vienai no RCB filiālēm – Tor-
ņakalna filiālbibliotēkai – paliks šogad. jau 
no 1946. gada mēs «rullējam ar pilnu tvai-
ku». Pa šiem gadiem bibliotēka ir piedzī-
vojusi dažādus laikus, dažādas nostādnes, 
metodikas un pārmaiņas, taču nemainīgs 
lielums un vērtība ir palikušas savstarpējās 
attiecības starp bibliotekāru un lasītāju. Un 
vēl ir palikusi mūsu ticība tam, ka grāmatas 
bija, ir un būs visu laiku vislielākā bagātība. 
«kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam; kas 
kalpo garam, tas kalpo pasaulei,» ir teicis 
rakstnieks ernsts fon Vildenbruhs (Ernst 
von Wildenbruch).

NATĀLIJA KLAUŽA 
RCB Torņakalna filiālbibliotēkas  
galvenā bibliotekāre

sePtiŅdesmit gadU kalPOJOt garam, grĀmatĀm 
Un PasaUlei: rCb tOrŅakalna filiĀlbibliOtēka

Vienīgais stāvoklis, kurā es spēju izjust patiesu baudu,
 sāpes vai ciešanas, ir vienatne ar grāmatu. 

(Pauls Bankovskis)

kā jebkura cita bibliotēka, arī mēs pa 
šiem gadiem esam centušies atrast «savu 
seju», savu īpašo pieeju cilvēkiem. Mūs-
dienās cilvēki ir diezgan kūtri un depresī-
vi, bezmaksas izklaides iespēju ir daudz, 
bet daudzi ir nolīduši savās «alās» un neko 
vairs negrib ne redzēt, ne dzirdēt. ir grū-
ti viņus izkustināt un piedabūt atnākt pat 
uz ļoti kvalitatīviem pasākumiem. Tomēr 
daudzus apvieno interešu jeb domubied-
ru klubiņi. labākā reklāma ir no mutes 
mutē jeb cilvēks cilvēkam. Tie, kuri, drau-
gu, radu un paziņu aicināti, ir atnākuši uz 
kādu no bibliotēkas pasākumiem, nāk arī 
turpmāk, jo «āķis ir lūpā». Šodien nepie-
tiek ar to, ka pasākuma «nagla» ir no ma-
las pieaicināts vieslektors, vienalga, vai tas 
būtu psihologs, pedagogs, sociālais darbi-
nieks, ārsts, aktieris, mākslinieks, mūziķis, 
rakstnieks vai kādas citas profesijas pārstā-
vis. Cilvēki grib darboties paši, jo katrā no 
mums ir vēlme sevi parādīt, dalīties ar savu 

Fo
to

 n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Natālija klauža karnevālā

Pārsteigumu kaste RCB Torņakalna 
filiālbibliotēkas vadītājas
 Sanitas Goldšmites un 
Natālijas klaužas rokās
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izdomu un prasmēm. Tāpēc mēs aicinām 
bibliotēkas apmeklētājus izpausties radoši, 
ļaut vaļu fantāzijai.

Pa šiem gadiem ir bijis ļoti daudz inte-
resantu pasākumu. ieskatoties bibliotēkas 
dokumentētajā vēsturē, priekšstatam gribu 
«izvilkt» no tās tikai pašus spilgtākos pa-
sākumu, karnevālu, ballīšu, tematisku va-
karu, konkursu, dzejas dienu, bibliotekāro 
stundu u.  c. nosaukumus. katrs no šiem 
pasākumiem ir bijis kupli apmeklēts, cilvē-
ku izdomas un radošuma piepildīts. 

– Uzdrošinies uzdrošināties jeb Visu lai-
ku stilīgākās instalācijas uz galvas (Smieklu 
dienai veltīts galvas noformējumu karne-
vāls).

– ej, tu, paej malā! (ceļvedis uzvedībā 
bērniem).

– ak, šī grāmatu pasaule, mīlētā un nīs-
tā, izdomātā un īstā… (karnevāls grāmatu 
pasaulē).

– Palauzi galviņu, atmini mīkliņu, pie-
dalies konkursā, dabūsi balviņu (mīklu 
konkurss bērniem).

– karnevāls bez noteikumiem, bet ar 
obligātiem priekšnosacījumiem.

– Puķu sarunas (par ziediem dzejā, pa-
sakās, u. c., puķošanās puķu valodā).

– Torņakalna Zvaigžņu stunda! 
– april, april jeb Sasmieklināsimies!
– ak, pavasar, ak, pavasar, tu visus ļau-

dis dullus dar’.
– Raganu ballīte.
– Minhauzena balle.
– esi ačgārnākais no visačgārnākajiem, 

piedaloties ačgārnību pēcpusdienā! 
– Crazy frizūru šovs (pasākums bērniem 

un jauniešiem).
– Cepuru balle «Cepurnieki jokojas».
– līgavu balle.
– Vai lamuvārdi vienmēr ir lamuvārdi 

jeb kā nenomaldīties no veselības ceļa (tik-
šanās ar ārstu Visvaldi Bebrišu).

– Spilvenu vakars.
– Nedaudz par vēsturi, bet daudz par 

paralēlajām pasaulēm ar humora un ironi-
jas mērci (tikšanās ar grāmatas «Verķumā-
te» autoru Jāni Valku).

– lāču mamma Torņakalnā (tikšanās ar 
Velgu Vītolu).

 Cik zaļas lapas kokam,
 Tik zaļi paši mēs.
 Un notiek viss pa jokam
 Zaļš prieks mums iekšā sēž.
– kādas puķes stāsts jeb «ar puķēm, 

caur puķēm, par puķēm....» (ierašanās pu-
ķainās kleitās, ar puķēm rokās un matos, 
puķainā garastāvoklī). 

– iedvesmojošs un pamācošs stāsts 
par to, kā tizls un stostīgs memmītis par 
aktieri un kaskadieri kļuva (tikšanās ar 

Torņakalna filiālbibliotēkā 
notiek arī pasākumi bērniem – 
šoreiz svinam 18. novembri
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t orņkalnieti, stāstnieku, aktieri un kaska-
dieri Leo Hiršsonu).

–  krāsainā krāsu balle.
– Smeldzīgais tango.
– Sieviete rudenī jeb Rudens balle. - 

Visa mana dzīve…
– Vecmāmiņu naktskreklu ballīte »kas 

to būtu domājis…»
– dzīves svinēšana!
 – Veselā miesā vesels gars.
– ievingrosim vasarā.
– Sociālā palīdzība – līdzeklis problēmu 

risināšanai, nevis dzīvesveids!
– akmeņu maģija.
– Cepu, cepu kukulīti (grāmatas «Lailas 

receptes II» atvēršanas svētki).
– Sīpols, tomāts, pipariņš, gardum gar-

dais kāpostiņš (rudens ražas karnevāls).
– Nāc ar savu sniegpārsliņu jeb Ziemas-

svētku mistērijas.
– kādas fotogrāfijas stāsts.
– Uzdrošinies uzdrošināties.
– Modes garšvielas…
– Tikšanās ZiedoNĪ.
– lustīgi un kustīgi Torņakalnā.
– jūras aBC.
– Sēņu trakums bibliotēkā.
– atkritumu balle.
– klusā kapsēta.
– austrumu balle.
Un vēl un vēl. Taču mūsu darba dzīve 

nesastāv tikai no krāšņiem karnevāliem, 

Ziedu balle
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burziņiem, ballītēm, atpūtas vakariem un 
pēcpusdienām. Visam pamatā ir liels darbs, 
māka, izdoma un spēja uzrunāt, ieintriģēt 
un aizraut cilvēkus, piesaistot viņus mūsu 
lasītāju pulkam. interesanti, ka nu jau ga-
diem cilvēki nāk un kuplina pasākumus ar 
savu pienesumu. katrā latvietī slēpjas ak-
tiera un mākslinieka talants, un pie mums, 
bibliotēkā, var paspīdēt ar savu radošumu, 
idejām un zināšanām. Vienmēr esam pār-
steigtas un brīnāmies par to, ko tikai mūsu 
cilvēki nedabū gatavu! domādams neizdo-
māsi!

atraktīvi pasākumi bibliotēkā ir tikai 
viens no veidiem, kā piepulcināt cilvēkus 
lasītāju saimei, tikai viens neliels virziens 
daudzslāņainajā bibliotēkas darbā. Par ci-
tām aktivitātēm nākamajā reizē.                                                                                

 Rudens bibliotēkā 
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Pārlapojot 20. gadsimta 90. gadu periodi-
kas izdevumus, manu uzmanību piesaistīja 
publikācijas nosaukums 1999. gada 31. mar-
ta laikrakstā «diena» – «improvizētā biblio-
tēka jRT». Publikācijas autore ingrīda Puce 
raksta, ka ikviens jaunā Rīgas teātra lielās 
zāles izrādes apmeklētājs var iesaistīties im-
provizētas bibliotēkas fonda veidošanā. kas 
jādara? jāatnes no mājām izlasīta, vairs ne-
vajadzīga grāmata un starpbrīdī jāapmaina 
tā pret kādu citu. improvizētā bibliotēka iz-
vietota kamerzālē, plauktos gar sienām, bet 
par bibliotēkas karti tiek uzskatīta biļete uz 
izrādi lielajā zālē. idejas autors alvis Her-
manis ar šo akciju cer pievērst sabiedrības 
uzmanību bibliotēku situācijai latvijā.

laba grāmata nenoliedzami ir bibliotē-
kas lielākais dārgums. kas tad notika  grā-
matniecībā un Rīgas bibliotēkās pagājušā 
gadsimta 90. gados? latvijas Bibliogrāfijas 
institūta izdevumā «latviešu grāmatniecī-
ba, 1991–2000» lasāms, ka 90. gadu sākumā 
daudz izdeva okupācijas gados aizliegtu un 
nevēlamu latviešu rakstnieku grāmatas un 
trimdas autoru darbus. Pēc 1993. gada pa-
lielinās tulkotās un latviešu oriģināllitera-
tūras pirmizdevumu skaits, taču sarūk me-
tiens, tāpēc grāmatas visiem nav pieejamas.

«Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades 
grāmatā» ilizanas Rudenes rakstā «Rīgas 
Centrālā bibliotēka laikmeta griežos» atro-
dama informāciju par pārmaiņām bibliotē-
ku darbībā. izrādās, ka līdz ar neatkarības 
atgūšanu latvijas un Rīgas bibliotēkās krā-
juma papildināšanā notika pāreja no valsts 
uz pašvaldību finansējumu – no pieklājīga 
naudas daudzuma literatūras iegādei līdz 
dažiem latiem gadā. Piemēram, 1998. gadā 
finansējums bibliotēku krājuma komplek-
tēšanai uz vienu iedzīvotāju bija 0,14 lati. 
Grāmata bija kļuvusi par preci, kuru liela 

Informāciju apkopoja 
DZINTRA ĶĒNIŅA 
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas 
galvenā bibliotekāre 

lasītĀJs Un JaUnĀs grĀmatas

daļa iedzīvotāju nespēj iegādāties. diemžēl 
arī bibliotēkām nepietika līdzekļu to iegādei. 

1997. gada septembrī Rīgas Tautas bib-
liotēku apvienības Rīgas Centrālā bibliotēka 
pārcēlās no ēkas Brīvības ielā 39 uz jaunām 
telpām Brīvības ielā 49/53, kur tika izveidots 
ģimenes bibliotēkas modelis – atvērts abo-
nements, lasītava un Bērnu literatūras no-
daļa. 1998. gadā strauji pieauga bibliotēkas 
apmeklētāju skaits. iemesls acīmredzot bija 
grāmatu un periodisko izdevumu ierobe-
žotais daudzums un cenu kāpums. No RCB 
abonementa darba pārskatiem redzams, ka 
palielinājusies lasītāju interese par jaunāko 
nozaru literatūru un daiļliteratūru. Pārskata 
sastādītāja, galvenā bibliotekāre irisa arāja, 
atzīst, ka pieprasītā literatūra ir nepietieka-
mā daudzumā. Šī iemesla dēļ 1998. gadā 
RCB tika izveidots grāmatu draugu klubs 
«antiņš». kāpēc tāds nosaukums? irisa 
arāja skaidro, ka tā esot bijusi asociācija 
ar «sirds gudrību un asprātību – trešo tēva 
dēlu». No bibliotēkas darbiniekiem klubu 
vadīja lelde Puriņa (tagad Vilka) un irina 
Zvereva, no lasītājiem kluba priekšsēdētāja 
bija Rita Melne. lelde un irina strādāja ar 
kluba grāmatu fondu, kas atradās ar biblio-
tēku nesaistītā telpā. Grāmatu draugu klubu 
varēja apmeklēt divas reizes nedēļā: pirm-
dienās plkst. 10.00–12.00 un ceturtdienās 
plkst. 17.00–19.00.  

dzintra Ķēniņa
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kaislīgākiem grāmatu lasītājiem klubā 
«antiņš» par simbolisku mēneša maksu 
(0,50  latiem) vai dāvinājumu (jaunu grā-
matu) tika piedāvāta jaunākā daiļliteratūra 
latviešu un krievu valodā. Mēneša beigās 
par iekasēto naudu (45 līdz 60 lati) grāmatu 
tirdzniecības bāzēs tika pirktas jaunas grā-
matas. lasītāju klubā bija gan mājsaimnie-
ces, gan dažādās nozarēs strādājoši cilvēki. 
Pārsvarā viņi lasīja piedzīvojumu romānus, 
detektīvus un vēsturiskos romānus. Reizi 
pusgadā notika sanāksmes, kurās klubiņa 
dalībnieki noklausījās atskaiti par nopelnīto 
naudu un iepirktajām grāmatām. Viena no 
kluba aktivitātēm bija lasītāju iespēja tikties 
ar iemīļotiem rakstniekiem. Notika arī kopā 
sanākšanas un pārrunas par izlasīto. kad 
dalībniekiem par kluba grāmatām vairs ne-
bija intereses, tās tika dāvinātas bibliotēkai. 

Pārskatā par RCB abonementa darbu 
2001. gadā irisa arāja raksta: 

«Grāmatu draugu klubs «antiņš» turpi-
na darboties.

klubā darbojas 90 biedru
Grāmatu fonds 1051
apmeklējums 1948
izsniegums 6143
 latviešu val. 2322
 krievu val. 3811
katrs kluba biedrs gada laikā izlasījis vi-

dēji 68,3 grāmatas.
klubs darbojas kā individuālā darba ar 

lasītājiem sastāvdaļa.» 
līdz ar finansiālās situācijas uzlaboša-

nos un iespēju iepirkt vairāk literatūras no 
2002. gada grāmatu draugu klubs «antiņš» 
RCB vairs nedarbojas. kluba darbības «pie-
vienotā vērtība» ir aija Zvirbule un Bella 
Gavare, kuras no bibliotēkas apmeklētājām 
kļuvušas par darbiniecēm. Grāmatu lasīšana 
vēl joprojām ir viņu mīļākā nodarbe.

Izmantotie avoti
1.1991–2000: latvian Publishing output / publ. sa-

gat. Skaidrīte Rozenberga; anglu val. tulk. laimdota Prū-
se; latvijas Nacionālā bibliotēka. latvijas Bibliogrāfijas 
institūts. – Rīga: lNB, 2002. – 56 lpp.

2.Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata. – Rīga: 
RCB, 2006. – 53. lpp.

3.Rīgas Centrālās bibliotēkas abonementa darba pār-
skati.

AijAs zviRbules
 ATMiņAs 

2001. gada 1. marts ir datums, kad es 
sāku strādāt Rīgas Centrālajā bibliotēkā. 
Pirms tam – 2000. gadā – kļuvu par RCB 
lasītāju. Tas notika pilnīgi nejauši – gaidot 
autobusu ielas pretējā pusē, ieraudzīju no-
rādi par bibliotēku un nolēmu to apmeklēt. 
Tas izrādījās ļoti pareizs lēmums, jo kļuvu 
par bibliotēkas lasītāju un arī iestājos grā-
matu draugu klubiņā. Par to man jāsaka 
liels paldies leldei Puriņai (tagad Vilkai), jo 
tieši viņa mani uzaicināja iestāties klubiņā. 
Un ne tikai par to – lelde noskaidroja, ka 
mēs ar irisu arāju esam latvijas Universitā-
tes bibliotekāru kursa biedrenes un sarīko-
ja mums tikšanos. arī ar Milvi Skribi, kura 
mācījās kursu zemāk, biju pazīstama jau ie-
priekš. esmu leldei ļoti pateicīga, jo ar irisu 
vēl arvien strādāju kopā. Var teikt, ka grā-
matu klubiņam bija ne tikai literāri izzino-
ša funkcija, bet tas arī saveda kopā cilvēkus 
un ļāva iegūt jaunus draugus, par kādu man 
kļuvusi Bella Gavare.

Grāmatu klubiņā bija stingrāki noteiku-
mi nekā bibliotēkā – varēja paņemt noteiktu 
skaitu (neatceros, cik) grāmatu, bet jāatdod 
bija stingri noteiktā laikā, lai arī citi kluba 
biedri pagūtu izlasīt, kamēr tās ir aktuālas.

iestājoties klubiņā, vajadzēja uzdāvināt 
kādu jaunu, saistošu grāmatu no mājas bib-
liotēkas. kluba biedri katru mēnesi maksāja 
nelielu naudas summu jaunu grāmatu ie-
gādei latviešu un krievu valodā. atbildīgais 
par jaunajām grāmatām iepirka tās, kuru 
nebija bibliotēkā. Tas bija liels stimuls būt 
klubiņā. Reizi mēnesī mums bija tikšanās – 
lai iepazītos, parunātu par grāmatām, lemtu, 
ko vēl vajag iegādāties.

kad grāmatu klubiņš beidza pastāvēt, 
mēs, klubiņa biedri, varējām paņemt zinā-
mu skaitu grāmatu kā piemiņu vai arī uzdā-
vināt tās bibliotēkai.
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Visjaukākās atmiņas man saglabājušās 
no 1999. gada, kad bibliotēka atzīmēja 50. 
dzimšanas dienu. juglā tolaik strādāju piek-
to gadu. kolektīvs liels: sešas bibliotekāres, 
divas garderobistes, divas apkopējas – visas 
īstas bibliotēkas entuziastes. Toreiz biblio-
tēka ietilpa Rīgas Tautas bibliotēku apvie-
nībā, kuras direktors aivars Beika uzsvēra, 
ka mēs, vadītājas, esam saimnieces, kurām 
dotas tiesības rīkoties savas bibliotēkas labā. 
Tuvojoties septembrim, kad bija nolemts 
atzīmēt jubileju, apstaigāju mikrorajonu, 
meklējot sponsorus. Šādam vienreizējam 
gadījumam atsaucās gan veikals «okei», 
gan kafejnīcas «dēli» un «Flora». Saņēmām 
produktus, kliņģeri un pīrādziņus. Skaisti 
saklāt galdu palīdzēja garderobistes Regīnas 
Tībergas meita ilze ar draudzeni – abas jau-
nās  konditores. Uz pasākumu tika aicināti 
aktīvākie lasītāji, kolēģi, skolu bibliotekāres 
un tuvākie kaimiņi – juglas namu pārvaldes 
darbinieki. Biju uzzinājusi, ka juglas apkai-
mē dzīvo dzejnieks Valdis Rūja  un glezno-

SANDRA KOKINA
RCB Juglas filiālbibliotēkas vadītāja

raibUmiŅi  nO  JUglas  bibliOtēkas  dZīVes

tājs jurģis Skulme, aicināju uz jubileju arī 
viņus. Vēlāk abi populārie kultūras cilvēki 
kļuva par mūsu pastāvīgiem draugiem. 

Scenārija ievaddaļā darbojās gan Straz-
dumuižas doroteja (bibliotekāre Maruta 
augule), gan jestrais karlsons ar brālīti (ap-
kopēja dzintra Bērziņa ar meitu kristīni). 
Mūsu lasītājas ingas Strazdiņas vadībā uz-
stājās bērnu vokālais ansamblis (solists Mā-
ris dravnieks, bibliotekāres Mairas drav-
nieces dēls). inga bērniem bija iemācījusi 
arī dziesmas neoficiālajai daļai, ko dziedāt 
visiem kopā. Sirsnīgi vārdi, dāvanas, ziedi, 
ziedi... labi, ka bijām sanesušas no mājām 
vāzes, tik tikko pietika. likām tās uz galda 
un grīdas, bet aivars Beika priekā mirdzo-
šām acīm sauca: «Visas puķes uz galdiem, lai 
redz, ka arī bibliotekārus sveic tāpat kā ak-
tierus!» jubileja izdevās priecīga un sirsnīga.  

dokumentālā kino redaktore aina ader-
mane ar vīru, kultūras dzīves fotogrāfu Ha-
riju Burmeistaru, teica neaizmirstamus vār-
dus – atnākot dzīvot uz juglu, viņi vispirms 

Bibliotēkai piecdesmit.
1. rindā no kreisās: 
bibliotekāres 
irina astoshkina, 
Maira dravniece, 
direktors aivars Beika, 
vadītāja Sandra kokina, 
tehniskā darbiniece 
dzintra Bērziņa.
2. rindā no kreisās: 
bibliotekāre 
Tatjana akimkina, 
viese un viesis no 
Nīdelandes, 
tehniskā darbiniece 
Regīna Tīberga, 
bibliotekāre 
Maruta augule
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esot interesējušies, kur atrodas bibliotēka, jo 
bez tās savu dzīvi nevarot iedomāties. Gadu 
gaitā aina un Harijs palīdzēja ar idejām un 
īpašo viesu aicināšanu, dāvināja fotogrāfijas 
no personiskā arhīva. Tās pārsteidza un ie-
priecināja Mudīti Šneideri, Veru Gribaču, 
Gunāru Placēnu, olgu dreģi, Hariju Riten-
bergu un daudzus citus. Harijam Burmeis-
teram bija savs knifiņš – portretējot viņš 
mīkstināja asumu, un cilvēki izskatījās ļoti 
labi. Vēl šogad par barikāžu laika fotogrā-
fijām no Vecrīgas priecājās un paldies teica 
dainis Īvāns, kurš vāc materiālus atmodas 
laika muzejam.

pA biblioTēku klīsT spoks
aizrāvušās ar novadpētniecības stās-

tiem, organizējām novadpētniecības stun-
das. lai būtu iespaidīgāk, izdomājām ie-
viest teatralizētus elementus. Strazdumuižā 
savulaik dzīvojusi muižniece doroteja, tāds 
pats vārds bijis arī viņas dārzniecei. apko-
pēja dzintra Bērziņa izcēlās ar izdomu un 
everģēlībām. Viņa bija ar mieru kļūt par 
Strazdumuižas spoku doroteju. Novembrī, 
kad vistumšākais laiks, aicinājām bērnus 
uz vēstures stundām. Stāstīju par juglas 
vēsturi, rādīju gleznu reprodukcijas, kā 
agrāk varēja izskatīties jugla – ar pļavām, 
ganībām un ābeļdārziem muižu teritorijās. 

Tad izslēdzām elektrību un palikām sveču 
gaismā. Baltā palagā ar zaļu masku uz sejas 
telpā klusi ieslīdēja doroteja. Viņa gan pa-
sēdēja un pabikstīja bērnus, gan plivinājās 
pa telpu un visbeidzot izslīdēja no Bērnu 
literatūras nodaļas. lasītavā garas stundas 
mēdza vadīt kāda apmeklētāja. Gadījās, ka 
viņa piemiga – arī šajā reizē, kad doroteja 
jokojoties meta lokus pa lasītavu. Sajutusi 
kādu kustību, kundze pamodās un izbīlī ie-
pleta ļoti platas acis – viņas priekšā stāvēja 
kas nesaprotams. Pēc tam paklīda runas, ka 
bibliotēkā spokojas…

juglas novada popularizēšanu ļoti atbal-
stīja Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekci-
ja. Tā sponsorēja V. Rūjas grāmatu «juglas 
vitrāžas» (2004.) – pirmo izdevumu par 
priekšpilsētu pēc atmodas. Pie izpilddirek-
cijas tika izveidota kultūras komisija. ak-
tīvi darbojos tajā, izmantoju zināšanas par 
apkaimē dzīvojošiem kultūras un mākslas 
darbiniekiem, lai piepulcētu viņus komisijas 
aktivitātēm. iedibinājām tradīciju izpilddi-
rekcijā organizēt juglas apkaimes māksli-
nieku gleznu izstādes. Radās iecere atklāt 
piemiņas akmeni Strazdumuižas pamiera 
līgumam (noslēgts 1919. g. 3. jūlijā starp 
igaunijas karaspēku, Vācijas armijas Vi 
rezerves korpusu un Baltijas landesvēru). 
Vislielāko darbu ieguldīja tēlnieks imants 
lukažs. Piemiņas akmens tika atklāts 2005. 
gadā. izpilddirekcijas zālē organizējām vai-
rākus pasākumus karavīriem un senioriem.  
kopā realizējām ideju par izdevumu «Vi-
dzemes Priekšpilsētas Vēstis» un kalendāru 
ar skolēnu fotogrāfijām par juglas apkaimi. 
izpilddirekcija allaž atbalstīja bibliotēkas 
pasākumus, diemžēl 2009.  gadā to reorga-
nizēja, pievienojot Ziemeļu priekšpilsētas 
izpilddirekcijai. 

MAzlieT AizRunĀjĀs
Gleznotājs jurģis Skulme manis iecerē-

tos lasītāju ekskursiju maršrutus mēdza pa-
pildināt ar objektiem, par kuriem ceļvežos 
ziņu nebija. Pateicoties viņam, Cēsu pusē 
apmeklējām tēlnieku jansonu dzimtās mā-
jas «Siļķes» un satikām andreju jansonu,  Bibliotēkas spoks 
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savukārt Vecbebros apskatījām jēkaba Bī-
nes gleznu un tēlnieka Voldemāra jākabso-
na darbu kolekciju. Braucot uz Vecpiebal-
gu, jurģis Skulme piesēdās blakus šoferim, 
jo ar savu fotogrāfisko atmiņu lieti noderē-
ja par ceļa rādītāju. Vīri ātri atrada kopīgu 
valodu un ieinteresēti sarunājās. kādā brī-
dī gleznotāja dzīves biedre astrīda ieteicās, 
ka, viņasprāt, drīz vajadzēs nogriezties pa 
labi. jurģis, aizrāvies ar sarunu, to  nedzir-
dēja. Braucām vēl minūtes piecpadsmit, 
tad gleznotājs sāka raudzīties, ka kaut kas 
nav pareizi. Griezām autobusu un braucām 
atpakaļ, taču šoferītis nedusmojās, jo tāds 
sarunu biedrs bija to vērts. 

MAMMA pARAksTīs
Prezentējot savu dzimtu un  mūža vei-

kumu latvijas fotogrāfijas vēstures pētīša-
nā, ļoti interesantu pasākumu noorganizē-
ja juglinieks Pēteris korsaks. Uz pasākumu 
viņš atveda līdzi draugus, kas dzimuši ar 
viņu vienā datumā, 15. decembrī, – rakst-
nieci evu Mārtužu un Vairas Vīķes-Frei-
bergas dēlu kārli Freibergu. Pēc pasākuma 
piedāvāju kārlim atstāt autogrāfu grāmatā 
par prezidenti. Viņš brīdi svārstījās un tad 
teica – nē, labāk iedos to parakstīt mam-
mai. Tā mums bibliotēkā ir grāmata ar eks-
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas auto-
grāfu. 

vAi TAs iR oRiģinĀls? 
ar leļļu teātra galveno mākslinieku Pā-

vilu Šenhofu iepazinos īsi pirms pasākuma 
ar aktieri Gunāru Placēnu. Scenogrāfs atnā-
ca uz bibliotēku, stādījās priekšā un lūdza 
avīzi ar viņu interesējošu rakstu. Biju prie-
cīga izpalīdzēt, parādīju bibliotēku un aici-
nāju uz tikšanos. Šēnhofa kungs pastāstīja 
par savām gleznām un piedāvāja G. Placēna 
portretu literatūras izstādes kuplināšanai. 
ieradies uz tikšanos, aktieris pa atvērtajām 
lasītavas durvīm uzreiz ieraudzīja savu por-
tretu Šveika veidolā. Viņš bija ļoti pārsteigts 
un vaicāja, vai tas tiešām ir oriģināls. es 
pasmaidīju un teicu: «oriģināls stāv manā 
priekšā, tā ir tikai kopija!»

vAsARA AkTieRu sAbieDRībĀ, 
RuDens AR 

A. ČAkA MoTīvieM
Pāvils Šenhofs bibliotēkā izstādīja visas 

savas tematiskās izstādes. Visiespaidīgākā 
bija «aktieru portreti».  Veselu vasaru prie-
cājāmies, ka Pieaugušo literatūras nodaļas 
abonementā mūs sagaida un pavada slave-
nību portreti. Tuvāk apkalpošanas zonai at-
radās kārļa Sebra, Vijas artmanes, eduarda 
Pāvula un elzas Radziņas atveidojumi. kār-
ļa Sebra  portrets bija novietots tā, ka aktie-
ris visu laiku noraudzījās uz mums.

oktobrī – dzejnieka aleksandra Čaka 
mēnesī – Pāvils Šenhofs bibliotēkā iekārtoja 
izstādi «Pēc a. Čaka dzejas motīviem». ap-
meklētāji ilgi staigāja gar gleznām, atcerēda-
mies konkrētos dzejoļus, un lūdza a. Čaka 
dzejas krājumus. Skolotāju pavadībā nāca 
arī skolēni. ebreju vidusskolas latviešu valo-
das un literatūras skolotāja Siliņa savai kla-
sei skandēja Čaka dzeju un dziedāja dzies-
mas ar Čaka vārdiem.

oRAnŽĀs kRĀsAs eneRģijA
Vairākas gleznu izstādes bibliotēkā ie-

kārtoja gleznotājs Pēteris Šetohins, kurš 
kādu laiku dzīvojis juglā. No viņa un dzī-
vesbiedres innas nāca ierosme izlikt oran-
žo izstādi, kurā visas gleznas un dekoratī-
vie priekšmeti būtu oranžā krāsā. izstādi 
iekārtoja ziemas tumšajā laikā. Un ticiet vai 
nē, telpā sajutām enerģijas starojumu! arī  
apmeklētāji  uzreiz pievērsās gleznām. Tā 
bija enerģijas pilna ziema. 

es juMs kĀDu lAiciņu 
izbRīvēšu

diktors un sporta komentētājs Gunārs 
jēkabsons piekrita tikties ar lasītājiem, bet 
šaubījās par apmeklētību. droši vien būšot 
tikai dažas seniores, tomēr, ja jau bibliotēkai 
vajag ķeksīti, viņš varētu kādu pusstundu la-
sīt viņām miniatūras vai ko tamlīdzīgu. Mēs 
gan vairāk gatavojāmies sarunai par “Mik-
rofona» dziesmu aptaujām un sportu. Gar-
derobistei Regīnai Tībergai kā bijušai spor-
tistei uzticēju sagatavot jautājumus un vadīt 
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tikšanos. Regīna ļoti gatavojās. atnāca tik 
daudz cilvēku, ka brīnījāmies, no kurienes 
viņi visi uzzinājuši par tikšanos. daudzus 
interesēja tieši G. jēkabsona sporta komen-
tētāja gaitas. kad viesis ieraudzīja raibo pub-
liku un pirmajā rindā savu ilggadīgo kolēģi 
imantu dekšenieku, kā arī sporta žurnālistu 
Pēteri Vilcānu, viņš bija pārsteigts un, maz-
liet apjucis, noglabāja savas lapiņas portfelī. 
Regīna sacīja ievadvārdus un uzdeva dažus 
jautājumus, bet tad jau jēkabsona kungs bija 
uztaustījis komunikācijas stīgu un stāstī-
ja, un stāstīja. Tā bija lieliska tikšanās divu 
stundu garumā! Pēc tam cienājām ciemiņu 
ar kafiju un sarunas turpinājās šaurākā lokā. 
G. jēkabsons vairākkārt zvanīja no bibliotē-
kas telefona (mobilo vēl nebija) uz mājām 
un pārcēla vakara pasaciņu mazmeitām uz 
vēlāku laiku.

vAi biblioTēkĀ 
kAs noTicis? 

Uz bibliotēkas pasākumiem nāca rakst-
nieks egils lukjanskis. Būdams juglā, viņš 
labprāt iegriezās arī vienkārši aprunāties. 
Rakstniekam bija laba aktiera cienīgs balss 
tembrs un dikcija, viņa teiktais būtu dzir-
dams teātra pēdējās rindās. kad staigājām 
pa bibliotēku, cilvēki ausījās un krievvalo-
dīgie lasītāji vaicāja, vai bibliotēkā kas noti-
cis, vai kāda barga pārbaude? Tāpēc parasti 
vedināju rakstnieku uz kabinetu un aizvēru 
visas durvis, kas ved uz lasītāju apkalpoša-
nas telpām.

vienĀ MieRĀ un klusējoT
Bija mums mazā galdiņa tradīcija – īpa-

šos viesus pirms pasākuma cienājām, pie-
aicinot arī mūsu draugus rakstniekus Valdi 
Rūju un egilu lukjanski, gleznotāju jurģi 
Skulmi, dokumentālā kino redaktori ainu 
adermani. Bieži viņi pazina uzaicinātos 
viesus vai ātri atrada kopīgas interesantas 
tēmas. Monika Zīle atzinās, ka pirmo reizi 
ir Rīgas bibliotēkā. kā labu kulināri viņu 
ļoti ieinteresēja rasols ar jūras kāpostiem. 
Rakstniece vaicāja mūsu saimniecītei il-
dzei: «kā jūs to gatavojat?» Humora pilnā 

kurzemniece atteica: «Vienā mierā un  klu-
sējot.» Visiem bija par ko pasmieties.

vAi MuMs iR AkvĀRijs?
Garderobiste irēna eglīte atnesa uz bib-

liotēku apaļo akvāriju ar zivtiņām. Mūs vi-
sas tas ļoti interesēja. Meklējām akvārijam 
labāko vietu – elektrības rozetes tuvumā, 
bet lai saulīte nespīdētu virsū un lai būtu 
redzams apmeklētājiem. izmēģinājām to 
turēt gan lasītavā, gan Bērnu literatūras no-
daļā, beidzot novietojām garderobē. akvā-
rijs bija ceļojis pa telpām jau kādu mēnesi. 
darbošanās ap to notika no rītiem. Biblio-
tekāre ludmila Romančenko parasti strā-
dāja otrajā maiņā. atnākusi uz darbu, viņa 
garderobē ieraudzīja akvāriju ar zivtiņām 
un ļoti brīnījās: «Mums ir akvārijs?» Visu 
dienu uzjautrinājāmies, kā viņai izdevies to 
līdz šim neieraudzīt. arī vēlāk par to bieži 
pasmējāmies un par jaunumiem bibliotēkā 
ludmilu informējām speciāli.

suniskA lAsīšAnA
kāda sieviete lūdza tikšanos ar vadītāju 

un stāstīja, ka viņai sanākusi liela ķibele ar 
bibliotēkas grāmatu – tā ir sabojāta. Viņa vai-
cāja, kā varētu nolīdzināt kaitējumu, un izvil-
ka no somas tiešām ļoti apgrauztu grāmatu. 
Grāmatu par suņu audzēšanu, kopšanu un 
dresēšanu bija apskādējis kundzes četrkājai-
nais mīlulis. Suņuks bija vai nu centies lasīt, 
vai gribējis iznīcināt grāmatu, lai saimniece 
nekļūtu pārāk gudra viņa dresēšanā.

kĀDs zoG MAkulATūRAs 
GRĀMATAs

kādu dienu apkopēja man vaicāja, vai 
makulatūra jau nodota?  atteicu – nē, no-
dosim pēc jaunā gada. Tādā gadījumā, kāds 
to esot nozadzis no rezerves kāpņu telpas, 
kurā bez mums tiek arī pasta darbinieki. 
Pabrīnījos, bet tad paraudzījos uz lasītavas 
stūri, kur, izrotāta ar kreppapīra pušķiem, 
lentēm un elektrisko gaismas virteni, acis 
priecēja  bibliotekāres kristīnes Bukas vei-
dotā  grāmatu egle. Smiedamās teicu, ka 
vainīga kristīne.
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«lAsīTĀji iR 
Mūsu vēRTībA» 

RCB filiālbibliotēkas «Rēzna» pirmsā-
kumi meklējami 1940. gadā, tiesa gan, citā 
adresē un ar citu nosaukumu – sākumā 
Galvaspilsētas Rīgas 3. bibliotēkas jaunat-
nes un bērnu grāmatu izdalīšanas punkts, 
vēlāk Rīgas pilsētas 13. bibliotēka Maskavas 
ielā 185. Savas tagadējās telpas lomonoso-
va ielā 14 un nosaukumu «Rēzna» biblio-
tēka ieguva 1991. gadā. Pirmā bibliotēkas 
vadītāja bija alīse emsiņa (1940–1949), 
taču kopumā līdz 2016. gadam bibliotēkai 
bijuši 15 vadītāji. 

lomonosova ielā filiālbibliotēka «Rē-
zna» atrodas 25 gadus. kāds mīļš lasītājs, 
kurš nu jau ir viņsaulē, sava apmeklējuma 
reizēs bibliotekārēm vienmēr noturēja vēs-
tures mācību stundas. izrādās, vietā, kur 
atrodas bibliotēka, kādreiz bijis kalniņš, 
no kura ziemās ar ragaviņām vizinājušies 
bērni. Vēlāk kalniņš nolīdzināts un uzcelta 
daudzdzīvokļu māja ar bibliotēku pirmajā 
stāvā. Pašreizējā filiālbibliotēkas «Rēzna» 
vadītāja Natālija Petrāne savā amatā sāka 
strādāt 2008. gadā. Pirmais darbs, kas tika 
veikts, bija telpu atbrīvošana no 90. gadu 
«modes kliedziena» – liekām durvīm un 

LAUMA MUSKARE
RCB filiālbibliotēkas «Rēzna» vecākā bibliotekāre

«rēZnas» bibliOtekĀrU stĀsti

No kreisās 
1. rindā: RCB filiālbibliotēkas «Rēzna» vadītāja Natālija Petrāne, galv. 
bibliotekāre Velga liepiņa, galv. bibliotekāre jeļena Futa
2. rindā: galv. bibliotekāre kristīne eglīte, vec. bibliotekāre lauma Muskare, 
vec. bibliotekāre Gunda dzērve, vec. bibliotekāre Sandra Reinbaha 
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režģiem. Bija pienācis laiks viest gaismu un 
plašumu. Tāpat kā Rīga, arī «Rēzna» jopro-
jām top un mainās, meklējot labāko izska-
tu, taču tā vienmēr ir kopta un mīlēta.

Bibliotekāres spilgti atceras pārcelšanos 
no Maskavas ielas 185, kad vajadzēja pa-
līdzēt vīriem gan mēbeles izjaukt, gan pa-
reizi novietot grāmatu kaudzes. laika gaitā 
ikdienas darbā bijuši visādi mazi atgadīju-
mi, mainījušies kolēģi un vadītāji. Biblio-
tekāre Velga liepiņa, kura «Rēznā» strādā 
jau 33 gadus, savā darba mūžā pieredzējusi 
deviņus bibliotēkas vadītājus un piecus vi-
sas RCB sistēmas direktorus. 

lasītāju domas par savu bibliotēku, ir 
lasāmas atsauksmju žurnālā. Filiālbibliotē-
kai «Rēzna» un tās darbiniecēm veltīti tādi 
vārdi kā «otrās mājas», «ļoti mīļas bibliote-
kāres», «vēl nevienai bibliotekārītei neesmu 
apnikusi», «paldies arī par sunīša jauko sa-
gaidīšanu», «tik draudzīgas un saprotošas 
meitenes diezin vai ir sastopamas citur», 
«pateicoties bibliotēkai vēlreiz atradu sevi 
un uzrakstīju maģistra darbu», «vislabākie 
vēlējumi visām jaukajām bitītēm» …

laiki mainās, bibliotēkas piedāvājums 
kļūst daudzveidīgāks, un lasītāji joprojām 
ir uzticīgi bibliotēkai. lasītāji ir mūsu vēr-
tība. Un mēs viņu.

es un 
MAnA bibioTēkA

Rīgas Centrālā bibliotēka 2016. gada ru-
denī atzīmēs 110 gadus. RCB filiālbibliotē-
kai «Rēzna» aprit 76 gadi, savukārt mans 
bibliotēkā nostrādātais laiks ir tieši četri 
gadi. Salīdzinājumā ar RCB 110 gadiem 
tāds nieks vien izklausās, taču manā mūžā 
šie četri gadi ir laiks, kurā piedzīvots daudz. 

atceroties savas mazpilsētas bibliotēku, 
pirmais, kas nāk prātā, ir tajā valdošais klu-
sums, tukšums un kafijas smarža. atminos 
sevi bibliotēkā ar grāmatām un avīzēm, 
meklējot informāciju ģeogrāfijas stundu 

referātiem, un – neviena cita cilvēka. izjū-
ta par vientuļu bibliotēku mani nepameta 
ilgi – līdz nomainījās tās vadība, darbinie-
ki, telpu izskats un līdzās klasiskajām pa-
matvērtībām, grāmatām, parādījās arī citi, 
moderni resursi. 

Ne vientuļā, ne modernā bibliotēka man 
nekad nebija radījusi domu par strādāšanu 
tajā. Taču pirms nepilniem četriem gadiem 
manā dzīvē tomēr ienāca bibliotēka kā dar-
ba vieta. Tas nebija mazpilsētā – kā mazu 
daļu no sevis mani laipni uzņēma latvijas 
lielākās publiskās bibliotēkas – RCB – fi-
liāle. atšķirībā no bērnības atmiņām šī 
bibliotēka nekad nav tukša un klusa. Tā 
ir nemitīgi mutuļojoša vieta, kur cilvēku 
plūsma un čalas pieklust tikai vakaros, pā-
ris minūtes pirms durvju slēgšanas.

Rudeni pirms četriem gadiem vienmēr 
atceros ar saulainām un siltām atmiņām, 
jo darbs RCB ir būtiski ietekmējis manas 
dzīves pagriezienus. Galvenais nosacījums, 
stājoties darbā, man bija – lai tas man pa-
tiktu. Un patiešām, pateicoties šai biblio-
tēkai, pirmo reizi iepazinu darbu, ko var 
darīt ar prieku, rītus, kuros ir viegli celties, 
iemīļotus kolēģus un cilvēkus, no kuriem 
mācīties. Pateicoties bibliotēkai, esmu ie-
guvusi vēl vienu izglītību. Tas bija iespē-
jams tāpēc, ka īstajā laikā biju īstajā dar-
ba vietā ar īstajiem cilvēkiem. Pateicoties 
bibliotēkai, esmu iepazinusi un iemīlējusi 
savu priekšpilsētu, kurai daudzi velta skar-
bus vārdus, nezinot, ka tā ir daļa no Manas 
Rīgas. Pateicoties bibliotēkai, esmu satikusi 
tūkstoš un vienu cilvēku, starp kuriem bija 
tas viens, īpašais, par kuru savai bibliotēkai 
saku vismīļāko Paldies. 

atskatoties uz RCB filiālbibliotēkā «Rēz-
na» pavadīto laiku, varu teikt, ka bibliotēka 
ir iespēju vieta. Tāpēc ļausimies. lai mums 
kopā vēl daudz skaistu dzīves pagriezienu! 
daudz laimes dzimšanas dienā!
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ir lietas, kas nemainās, un problēmas, 
kuras šķiet mūžīgas. ar vienu no tām mēs, 
bibliotekāri, saskaramies vai ik dienu, pro-
ti, lasītājs lūdz grāmatu, bet tā ir pie parād-
nieka. Mēs zvanām, sūtām īsziņas, rakstām 
atgādinājumus e-pastā, meklējam parādnie-
kus sociālajos tīklos. 

Pagājušā gadsimta 30. gados jautājums 
par grāmatu atgūšanu no neapzinīgiem la-
sītājiem Rīgas bibliotēkās bija tikpat aktuāls 
kā šodien. ja lasītājs laikā neatdeva grāmatu, 
viņam tika sūtīts atgādinājums. lasītājam 
bija jāatmaksā summa, kas iztērēta pasta 
izdevumiem. 1931. gadā 6. bibliotēka atgā-
dinājumu sūtīšanai vien iztērēja ls 37,351. 

1932. gadā grāmatu neatdošanas problē-
ma jau bija tā samilzusi, ka Bibliotekāru 
biedrības Bibliotekāriskās izglītības sekcija 
novembrī veltīja tai speciālu sanāksmi. To-
reizējā 6. bibliotēkas2 pārziņa palīdze Valija 
ošiņa dalījās pieredzē par to, kas paveikts, 
lai samazinātu neatdoto grāmatu skaitu: 

– nekārtīgo lasītāju alfabētiskās kartiņas 
tiek izgatavotas citā krāsā;

– katram grāmatu izsniedzējam ir savas 
krāsas zīmogs, pēc kura viegli noteikt, kurš 
grāmatu izsniedzis un līdz ar to var uzstāties 
par liecinieku tiesā, ja grāmata atgūstama ti-
kai tiesas ceļā.

ošiņas kundzei gan nācās atzīt, ka tiesa 
ļoti nelabprāt pieņem no bibliotēkas šādas 
lietas. interesantu un pat radikālu priekšli-
kumu, kā cīnīties ar parādniekiem, izteica 6. 
bibliotēkas bibliotekāre lība Frīdlande: »Va-
jadzētu bibliotēkās izkārt attiecīgu plakātu 
ar piedraudējumu izsludināt presē grāmatu 
piesavinātāju vārdus.» Striktu nosodījumu 

izpelnījušies ne tikai tie, kuri piesavinās grā-
matas, bet arī tie, kuri aiznes zīmuļus, lineā-
lus, spuldzītes un pat… kājslauķus.3 

Zinātniskāku veidu, kā cīnīties ar grāma-
tu piesavinātājiem, piedāvāja cits 6. bibliotē-
kas pārziņa palīgs arturs eglīte4, kurš 1939. 
gada beigās un 1940. gada sākumā publicēja 
žurnālā «atpūta» rakstu sēriju «kā iekārtot 
bibliotēku: praktiska pamācība katram grā-
matu īpašniekam».  «..atdabūšanas iespējas 
vienmēr cieši saistītas ar aizdošanas nori-
si. ja saimnieks aizdod grāmatu kā viņam 
maznozīmīgu lietu, tad arī atdošana kļūst 
maznozīmīga. ja turpretim saimnieks aiz-
dodams rada noskaņojumu, ka šīs grāmatas 
aizdošana ir izņēmuma labvēlība vai arī ka šī 
grāmata drīzumā atkal būs vajadzīga saim-
niekam pašam, tad atdošanas psiholoģija 
jau ir stipri ievirzīta .. Tautas bibliotēkās sva-
rīgākais arguments ir citu bibliotēkas lasītāju 

ILZE PORHERĀNE
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkas galvenā bibliotekāre

Par grĀmatU PiesaVinĀtĀJiem 
Un bOJĀtĀJiem

rīgas 6. bibliOtēkĀ PagĀJUŠĀ gadsimta 
30. gadOs

 ilze Porherāne
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Šajā ēkā Sīmaņa ielā 14/16 20. gadsimta 
30. gados atradās 6. bibliotēka

vēlēšanās lasīt šo pašu grāmatu.»5 Tajā pašā 
rakstu sērijā arturs eglīte pauda atziņu, ka 
bīstamāki un biežāk sastopami par grāma-
tu piesavinātājiem ir grāmatu bojātāji: »Viņi 
izplēš ilustrācijas un lapas, sabojā iesējumu, 
pieraksta grāmatu savām «gudrajām» piezī-
mēm un zīmējumiem, pieraibina pastrīpo-
jumiem, ieloka lapas, izlieto grāmatu kā kat-
la vāku vai paliekamo ēdienam un traukiem 
(lai saudzētu galdu!). ir pat tādi «speciālis-
ti», kas izplēš vērtīgu grāmatu no vākiem un 
iesien tajos citu, mazvērtīgu. Šie kaitētāji ap-
karojami, pirmkārt, ar propagandu par grā-
matu saudzēšanu un, otrkārt, ar vainīgo pie-
ķeršanu un sodīšanu. Sodā ietilpst materiālo 
zaudējumu atlīdzība un vainīgā vārda pub-
licēšana, izliekot to pie sienas bibliotēkā vai 
citādi.»5 Viens no «propagandas» veidiem, 
ko plaši pielietoja 6. bibliotēkā, bija speciālu 
zīmogu iespiešana grāmatās. Tie atgādināja 
lasītājiem, ka grāmata ir tautas īpašums, tā-
pēc saudzējama. lūk, daži paraugi: 

ar prieku un baudu var lasīt tikai tīru, 
skaistu un veselu grāmatu.

Saudzēsim to!
Bibliotēkas grāmata iegādāta par mūsu 

naudu, par mūsu maksātiem nodokļiem. 
Tā ir mūsu kopīgā tautas manta.
Neļausim nevienam to bojāt un sasmērēt!
Patīkami apzināties, ka, izlasot grāma-

tu, esmu kļuvis garīgi bagātāks. Vēl lielāks 
prieks apzināties, ka, gūdams prieku sev, 
esmu bijis saudzīgs ar tautas mantu un esmu 
saglabājis to veselu un tīru nākošiem lasītā-
jiem.

Saudzēsim grāmatu! Nesīsim ietītu pa 
ielu. Glabāsim tīrā, sausā vietā. Turēsim no-
mazgātās rokās. Šķirsim sausiem pirkstiem. 
Vākus nelauzīsim atpakļ. Nelasīsim ēdot!

ja iepriekšējie lasītāji būtu sabojājuši un 
sasmērējuši šo grāmatu, tad man tagad būtu 
pretīgi to lasīt. ja es tā izdarīšu, tad nāko-
šiem lasītājiem, arī maniem draugiem un 
tuviniekiem, tas būtu jācieš. Saudzēsim visi, 
mūsu kopīgo prieka un atziņu avotu – bib-
liotēkas grāmatu!

ko lai saka? ir lietas, kas nemainās, un 
problēmas, kuras, šķiet, pastāvēs, kamēr 
vien būs grāmatas un bibliotēkas.

Izmantotie avoti un paskaidrojumi

1. lVVa, 3258. f., 14. apr., 2917. l. (Rīgas pilsētas 6. bib-
liotēka, 1931. g.).

2. Rīgas pilsētas 6. bibliotēka dibināta 1924. gadā. 1968. 
gadā eksperimentāli tika uzsākta oktobra rajona bibliotē-
ku centralizācija un 6. bibliotēka kļuva par oktobra rajona 
Centrālo bibliotēku, bet 1979. gadā, kad tika centralizētas 
visas Rīgas pilsētas bibliotēkas, tā atguva iepriekšējo nosau-
kumu. No 1997. gada septembra bibliotēkai ir jauns nosau-
kums – RCB Sarkankalna bibliotēka. 2009. gada decembrī 
tika apvienotas RCB Sarkankalna un RCB Sarkandaugavas 
bibliotēkas. kopš tā laika ir viena RCB Sarkandaugavas fi-
liālbibliotēka.

3. lVVa, 1937. f., 1. apr., 48. l. (Bibliotekārās un biblio-
grāfiskās sekcijas sēžu protokoli un darbības noteikumi).

4. arturs eglīte 1930. g. sāka strādāt Rīgas pilsētas 
6. bibliotēkā (līdz tam strādāja 5.  bibliotēkā), 1933.  gadā 
kļuva par 6. bibliotēkas pārziņa palīgu. Tai pašā gadā kā 
6.  bibliotēkas pārstāvis tika ievēlēts Bibliotēku padomē, 
kļuva par latvijas Bibliotekāru biedrības Bibliotekāriskās 
izglītības sekcijas priekšsēdētāju, piedalījās žurnāla «Bib-
liotekārs» veidošanā un izdošanā. Strādāja 6.  bibliotēkā 
līdz 1940. gadam. 

5. eglīte arturs. kā iekārtot bibliotēku : praktiska pa-
mācība katram grām. īpašniekam / arturs eglīte // atpūta. 
– Nr.793, 794 (1940, 12., 19. janv.), 23. lpp.
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Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka 
Ziemeļblāzmas pilī
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Vai tad vecs var būt labs? Noteikti, dzī-
ve to pierāda atkal un atkal. ja kaut kas 
pastāv jau ļoti ilgi, taču nav zaudējis spa-
ru, pievilcību un kvalitāti, nav panīcis vai 
izčibējis pavisam, bet ir tikai attīstījies un 
bagātinājies, tad tas ir kaut kas labs, pa-
matīgs, izturīgs, vitāls un spējīgs pilnvei-
doties vēl un vēl. Veci koki, vecas baznī-
cas, veci muzeji, vecas ēkas, pat dažs labs 

vecs cilvēks. Bet šajā gadījumā – Ziemeļ-
blāzmas bibliotēka.

Mīlgrāvja Saviesīgajā biedrībā pir-
mais bibliotekārs tika ievēlēts 1903. gada 
17.  februārī, un šo vīru sauca Miķelis 
lamberts. Savukārt 1911. gada vasarā 
mecenāts augusts dombrovskis no Vi-
dzemes gubernatora saņēma oficiālu at-
ļauju Mīlgrāvja Bezalkohola biedrības 

VeCĀ, labĀ ZiemeĻblĀZmas bibliOtēka
Vērojumi 65 gadu garumā

IEVA STRELĒVICA
lasītāja
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 «Ziemeļblāzma» telpās atvērt publisko 
bibliotēku.

Manas atmiņas par Ziemeļblāzmas 
bibliotēku sākas ar laiku pirms kādiem 
sešdesmit pieciem gadiem, kad četru vai 
piecu gadu vecumā papam pie rokas devos 
uz majestātisko Ziemeļblāzmas pili. Prātā 
palikušas kāpnes ar milzīgi augstiem pa-
kāpieniem. kāpiens bija pamatīgs, toties 
augšā gaidīja klusa un brīnumaina pasau-
le – bibliotēka, kur pat gaiss  smaržoja tā, 
kā nekur. Tā bija grāmatu smarža. Gai-
sotne man likās svinīga un cildena, tāda, 
kas iedveš bijību. atceros, ka telpā bija ļoti 
augsta lete (pieaugušajiem tā varbūt tik 
augsta nelikās) un aiz tās – plaukti ar grā-
matām. To bija daudz, daudz vairāk nekā 
mums mājās. Nopietna un laipna biblio-
tekāre Mirdza Švēde iedeva grāmatas ne 
tikai papam, bet arī man. Šķiet, ka toreiz 

dabūju grāmatas «Slavenais pīlēns Tims» 
un «kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu». Uz 
bibliotēku gāju arī vēlākos gados, taču bi-
jības pilnā izjūta bija saglabājusies. 

Bibliotēkas vadītāji daudzo gadu gai-
tā mainījās. Mirdza Švēde bija no manu 
vecāku paaudzes un manas māsas klases-
biedrenes mamma. Vēlāk bibliotēku va-
dīja Marta kirle un Zaiga Upmale, kuras 
personiski nepazinu. Pēc vairākiem gadu 
desmitiem bibliotēku vadīja mana vienau-
dze un bijusī skolas biedrene Mārīte Pļa-
viņa. Nu jau labu laiku bibliotēkā strādā 
mana māsasmeita kristīne Bondare, un 
bibliotēkas vadītāja ir viņas vienaudze eli-
ta Voicehoviča. Pati joprojām esmu bib-
liotēkas lasītāja. Pirms gadiem trīsdesmit 
pieciem sāku iegriezties bibliotēkā kopā 
ar savu meitu daci (viņa ir sarakstījusi 
grāmatu un daudzus rakstus par valod-
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Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkas kolektīvs 
No labās: vadītāja p.i. elita Voicehoviča, 
galv. bibliotekāre kristīne Bondare, 
vecākā bibliotekāre lolita Stāmere
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niecību, kā arī tulkojusi dažas grāmatas 
no vācu, angļu, franču un itāļu valodas). 
Tagad jau gadus astoņus eju uz bibliotēku 
kopā ar mazbērniem. Sagadījies tā, ka pati 
esmu ne tikai lasītāja, bet palaikam arī 
rakstītāja. daudzo grāmatu vidū plauktos 
var atrast ne vienu vien manis tulkotu vai 
rediģētu izdevumu. 

jā, bibliotekāru un lasītāju paaudzes 
mainās. Bet kas notiek ar pašu bibliotēku? 
Vairākkārt mainījies tās nosaukums: 6. 
bibliotēkas izsniegšanas punkts (1946. g.), 
Rīgas pilsētas 16. bibliotēka, Rīgas Tautas 
bibliotēku apvienības Ziemeļblāzmas bib-
liotēka (kopš 1996. g.), RCB Ziemeļblāz-
mas filiālbibliotēka (kopš 2003. g.). Vai 
nosaukuma maiņa ir mainījusi bibliotēkas 
būtību un sūtību? Noteikti nē! arī es jau 
sen vairs neesmu ieva Birze, bet gan ieva 
Strelēvica, taču vai tāpēc es būtu kļuvusi 
cits cilvēks? arī bibliotēka saviem vecmīl-
grāviešiem ir un paliek tā pati – vieta ar 
grāmatu smaržu, rāmu gaisotni un tādu 
kā cildenuma auru. Ziemeļblāzmas bib-
liotēka.

Taisnības labad jāatzīst, ka cildenuma 
auru mazliet pamaitāja brīdis, kad biblio-
tēkās sāka parādīties datori, kuru tolaik 
daudziem mājās vēl nebija. Bērniem šīs 
jaunās spēļmantiņas kādu laiku šķita pie-
vilcīgākas par grāmatām. Man nepatika 
arī tas, ka ļaudis sāka nākt uz bibliotēku 
nomaksāt komunālos maksājumus un 
veikt citus lietišķus darījumus. Bet tagad 

tas laiks ir gandrīz jau pāri, un bibliotēka 
atgūst savu īpašo gaisotni.   

Protams, gadu gaitā mainījies arī bib-
liotēkas raksturs. Tā kļuvusi demokrātis-
ka, pat mājīgāka. Sen vairs nav iedomāja-
ma lete, kas šķirtu lasītājus no grāmatām. 
Grāmata ar savu lasītāju sastopas tiešā 
un ciešā kontaktā. Pēc kultūras pils «Zie-
meļblāzma» atjaunošanas telpas, kaut arī 
šķietami mazākas, kļuvušas daudz ērtākas. 
Cilvēks var apsēsties paša izvēlētā vietā un 
nesteidzīgi iepazīt izvēlēto grāmatu, lai iz-
lemtu, vai ņemt to uz mājām. lasītavā un 
bērnu nodaļā var kavēties kaut stundām 
ilgi. Un kur tad vēl regulārā iespēja vec-
mīlgrāviešiem vaigu vaigā tikties ar rado-
šām personībām, sevišķi ar tām, kurām ir 
saistība ar Vecmīlgrāvi!

Ziemeļblāzmas pils rekonstrukcijas 
laikā no 2011. g. vasaras līdz 2013. g. pa-
vasarim bibliotēka atradās «Rīgas namu 
pārvaldnieka» Vecmīlgrāvja iecirkņa tel-
pās. Pēc atgriešanās pilī bibliotēkai ierā-
dīja vietu ne vairs augšstāvā, majestātisko 
kāpņu galā, bet gan cokolstāvā ar atsevišķu 
ieeju. Šķiet, mana bibliotēka tā kā panā-
kusies pretī, lai iekļūšana tajā man savos 
gados nebūtu pārāk grūta. Un tomēr man 
mazliet žēl to jauno cilvēku, kuri vairs ne-
piedzīvos īpašo gandarījumu par to, ka, 
tikai pieveicot stāvos un augstos pakā-
pienus, var nonākt brīnumainajā vietā ar 
neatkārtojamo auru – simt piecus gadus 
vecajā, labajā Ziemeļblāzmas bibliotēkā. 
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biblioTekĀRu cunfTe 

neiznīks! 

– Zini, tētuk, tas gan būtu jauki, ja es va-
rētu strādāt tādu darbiņu, kas būtu saistīts 
ar grāmatām, – tā es, 7. klases skolniece, 
teicu savam tētim. 

– Tu domā bibliotēkā? – atjautāja tētis. 
– Nu ja, tas būtu ļoti jauki, – atteicu. 
– Nē, tev jāmācās kas nopietnāks. Būsi 

skolotāja. Tev taču allaž izdodas gan rota-
ļas, gan spēles ar bērniem, viņi tevi klausa. 
Un man zināms, ka tu dažkārt jaunākajās 
klasēs aizvieto saslimušos skolotājus. Vai tā 
nav? – tētis vaicāja.  

jā, tā bija. 14–15 gadu vecumā es mierī-
gi varēju vadīt stundu 1.–3. klasē, protams, 
pēc skolotājas sastādīta plāna. Vēlāk, vidus-
skolas laikā, plānu sastādīt iemācījos pati. 
Skolotāju institūta gados sekmīgi nokārtoju 
pionieru nometņu prakses, tāpat abas peda-
goģiskās prakses un godprātīgi piecus gadus 
nostrādāju dažādās limbažu rajona skolās. 
Biju t. s. rezerves skolotāja – uz kuru sko-
lu sūta, tur jāiet. Tos gadus atceros kā ļoti 
skaistus.

Bibliotēka... Mājas bibliotēkas manā 
bērnībā un agrā jaunībā nebija. Protams, 
abonējām avīzes: Ulmaņa laikos «jaunā-
kās ziņas», vācu laikā «Tēviju», tad sekoja 
«Cīņa» un «Padomju jaunatne», mam-
miņai žurnāli – vācu laikā «atpūta» un 
«Mana Māja», pēc tam «Zvaigzne». Bija ne-
liels plauktiņš ar bērnu grāmatām: «klāra 
klukste», «Baltā  truša raibās gaitas», «Bišu 
karalis» un man ļoti mīļa grāmata «Uciņa 
brīnumu dienas». Vēl tur bija j. Cimzes 
«dziesmu rota» un «Zelta grāmata», arī 
izdevums ar nosaukumu »kad nāks labāki 

laiki?». Neatceros, kad parādījās «Sudraba 
slidas» un «Mazie holandieši». lasīt iemā-
cījos ļoti agri, četru gadu vecumā, turklāt 
reizē gan jauno, gan veco ortogrāfiju. la-
sīju visu, kas mājās bija: avīzes, žurnālus, 
bērnu grāmatas. Īsta zelta bedre bija kai-
miņonkuļa edvarta bibliotēciņa, kur varēja 
dabūt visus H. kurts-Māleres, M. dekobrā, 
o. Bebutovas u. c. mīlas romānus, arī Žila 
Verna darbus, «Sindbada jūras ceļojumu», 
«Tūkstoš un vienas nakts pasakas»... ed-
vartonkuļa bibliotēku izlasīju laikā no 13. 
līdz 15. dzīves gadam. Nekāds ļaunums no 
tā nav noticis, ar sēnalu literatūras slimību 
saslimusi neesmu.

esmu bezgala pateicīga savai pirma-
jai skolotājai, allaž jaukajai un lietpratīga-
jai Tatjanai Brīvkalnei, kura 1942./43. un 

kO man nOZīmē VĀrds 
«bibliOtēka»

ILGA ĶĪKULE
Imantas bibliotēkas lasītāja

ilga Ķīkule
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1943./44. mācību gadā nelielā lejas skolas 
bibliotēkā mācīja mums cienīt un mīlēt lat-
viešu valodu un latviešu rakstniekus. Viņa 
mani iepazīstināja ar annu Brigaderi, jāni 
jaunsudrabiņu, Raiņa un aspazijas dze-
ju bērniem. Te varēja ņemt un lasīt Pētera  
Šmita pasaku krājumus, te pirmo reizi sa-
stapos ar brīnišķīgajām kārļa Skalbes pasa-
kām un manu vismīļāko latviešu literatūras 
grāmatu «kaķīša dzirnavas». Tad nāca citi 
laiki, daudzas grāmatas no skolu bibliotē-
kām pazuda, vietā nāca pavisam citāda li-
teratūra. Bet cilvēkam, kurš ir tik ļoti lasīt-
kārs kā es, vajag lasīt! Un nu jau citā, kalna 
skolā, es atkal cītīgi ņēmu no bibliotēkas 
grāmatas un lasīju – «kā rūdījās tērauds», 
«Stāsts par īstu cilvēku» utt. Bet līdztekus 
tam – romānus no edvartonkuļa bibliotē-
ciņas. 

Ciemojoties Rīgā, tantes bibliotēkā at-
radu Sigridas Unsetes romānu «kristīne 
lavransa meita». Man bija 13 gadu, kad 
to lasīju pirmoreiz, un līdz šai dienai tā ir 
mana mīļākā ārzemju autoru grāmata.

Vidusskolas laikā skolas bibliotēku ne-
apmeklēju, obligāto literatūru ņēmu mūsu 
pagasta bibliotēkā. Reiz man bija lemts 
nonākt kādā mājā, kurā patiešām bija bib-
liotēka! Viesistabā gar sienu – lieli plaukti, 
pilni grāmatām... latviešu un pasaules li-
teratūras klasika. Nezinu, kāpēc iepatikos 
šīs mājas saimniecei, bet veselus trīs gadus 
(9.–11. kl.) es biju viņas personīgās biblio-
tēkas lasītāja. jānis Poruks ar saviem stās-
tiem un dzeju, Fricis Bārda, kārlis Skalbe 
un vislielākais atklājums – Rūdolfs Blauma-
nis! Viļa lāča «Zvejnieka dēlu» un «Veco 
jūrnieka ligzdu» izlasīju vecajā izdevumā, 
bez vēlākajiem labojumiem. Šeit iepazi-
nos ar Čārlzu dikensu, Viktoru igo, Selmu 
lāgerlēvu. Un vēlreiz S. Unsete, nu ar jau 
romānu «olavs auduna  dēls» un otrreiz 
izlasītu „kristīni lavransa meitu». ar lielu 
aizrautību lasīju Margaretas Mičelas «Vē-
jiem līdzi» un citas labas grāmatas. ikreiz, 
kad braucu cauri savai jaunības pilsētai, ar 
lielu pateicību atceros šo māju saimnieci 
un viņas bibliotēku.

Un tad jau esmu Rīgā, latvijas Valsts 
skolotāju institūtā (vēlāk Rīgas Pedago-
ģiskais institūts). Valodu un literatūras 
fakultāte un tās brīnumjaukā bibliotekāre 
Tusnelda kallase, ko visi mīļi sauc par kal-
lasīti. ko gan mēs būtu iesākuši bez viņas 
palīdzības? Tie literatūras kalni, kam jāiz-
urbjas cauri... antīkā literatūra un ārzem-
ju literatūra, latviešu un krievu literatūra. 
daudzus izdevumus uz mājām nedod, jā-
sēž un jālasa turpat lasītavā, bet tā dažkārt 
auksta kā šķūnis. kallasīte apžēlojas un at-
ļauj grāmatu paņemt uz mājām – uz vienu 
nakti. Rīt jāatnes! Pamēģini tik laikā neat-
nest, nekad vairs pretimnākšanas nebūs, 
lūdzies, cik gribi. 

Studiju laikā pamazām sāk krāties mana 
personīgā bibliotēka. Tajos gados un arī 
vēlāk iznāk daudzi ārzemju literatūras kla-
siķu darbi. Cenas ir pieņemamas, grāmatu 
var nopirkt gan students, gan tikko strādāt 
sācis skolotājs, arī bibliotekārs. Neesmu 
saskaitījusi, cik grāmatu ir manā bibliotē-
kā. laikam jau vajadzētu. lepojos ar to, ka 
man ir visas Raiņa lugas, rets a. Brigade-
res pasaku lugas izdevums ar jāņa kugas 
oriģināllitogrāfijām, skaists 1938. gada iz-
devums «latvijas pilsētas», kas tika izdots 
par godu valsts divdesmitajai gadadienai. 
divās garās plauktu rindās sakārtotas grā-
matas par aktieriem, režisoriem, kordiri-
ģentiem, operdziedātājiem. kā gribētos to 
visu papildināt, taču mūslaikos grāmatas ir 
dārgas...

kāda augstāka vara allaž izlemj mūsu 
ceļus. Tā arī mani 1964. gada vasarā nolika 
tur, kur es intuitīvi biju vēlējusies strādāt – 
bibliotēkā! Tajā gadā es atgriezos Rīgā. lat-
viešu valodas un literatūras skolotāji nebija 
vajadzīgi, jaunāko klašu – ne tik. devos uz 
kultūras pārvaldi un jau pēc dažām die-
nām sāku strādāt Rīgas pilsētas 5. bibliotē-
kā krāsotāju ielā. Nostrādāju tur četrus ga-
dus. ar pateicību atceros savas kolēģes, īpa-
ši austru Bauslīti un viņas vārdus: «Meitiņ, 
nekad neliec grāmatu uz plikas grīdas, pat 
ja tā ir norakstāmā literatūra, paklāj apakšā 
kādu vecu avīzi, ja nav cita papīra.» 



G A D A G R Ā M A T A  2 0 1 5

130

Man bija interesants darbs. lasītāji to-
laik bija sadalīti tādās kā grupās. Man va-
jadzēja apkalpot 11.  klases skolēnus un 
studentus. Tas bija skaisti! Tikpat kā savē-
jie, jo tikai pirms pieciem gadiem pati biju 
beigusi augstskolu. Patika palīdzēt viņiem 
sameklēt semināriem, referātiem un kursa 
darbiem vajadzīgo literatūru. dzīvoju līdzi 
eksāmenu laikā. dzejnieku un rakstnieku 
gadadienām mūsu nelielais kolektīvs ga-
tavoja dzejas un prozas lasījumus, ar tiem 
ciemojāmies gan tuvējā vidusskolā, gan 
fabrikā «17. jūnijs», gan veco ļaužu pansio-
nātā. katru reizi mums līdzi bija jaunāko 
grāmatu izstāde, īsi anotējām jaunumus, 
lasījām dzejoļus. kataloga kartītēm bija 
jābūt aizpildītām skaistā, tehniskā rakstā, 
iemācījos arī to. Tie bija četri darbīgi un 
garīgi bagāti gadi nelielā, draudzīgā kolek-
tīvā ar stingru, prasīgu, bet ļoti cilvēcisku 
vadītāju, ar kuru sakari nav pārtrūkuši vēl 
šodien.

1968. gada augustā devos apciemot 
savu draudzeni Rīgas Tehniskās Universi-
tātes (toreiz Rīgas Politehniskais institūts) 
bibliotēkā. Savādi, pietika ieiet ēkā, lai es 
saprastu – gribu šeit strādāt! Uzgāju cetur-
tajā stāvā, kur Bibliogrāfijas nodaļā strādā-
ja draudzene. Viņa man parādīja lasītavas 
(veselas trīs!), katalogu zāli. Viss vēl bija 
tādā kā tapšanas stadijā, jo ēka tikai nesen 
bija nodota ekspluatācijā un no tā sauca-
mās vecās mājas uz jauno vēl arvien tika 
nestas mēbeles, grāmatas, inventārs. RPi 
Zinātniskajā bibliotēkā bija vakanta vieta. 
devos uz interviju pie bibliotēkas direkto-
res, izturēju visas ugunskristības, un atlika 
nokārtot formalitātes. atvadījos no 5. bib-
liotēkas kolēģēm. 

Viss pārējais mana darba mūžs – no 

1968. gada 16. augusta līdz 1993. gada 
8. septembrim – ir ritējis RTU ZB. desmit 
gadu nostrādāju Periodikas sektorā. Trako-
ti interesants, bet arī ļoti atbildīgs darbs! Tā 
kā presi pasūtām centralizēti, tu, cilvēks, esi 
atbildīgs ne tikai par tiem izdevumiem, ko 
saņem bibliotēka, bet par visu, ko saņem 
RTU struktūrvienības – pat vismazākā la-
boratorija, vissīkākais kantorītis. līdztekus 
darbam Periodikas sektorā pamazām vien 
biju apguvusi arī visas darba operācijas 
Grāmatu apmaiņas sektorā. kad atbrīvojās 
vieta, pārgāju strādāt uz turieni. Sarakste, 
sakari, pat diezgan sirsnīgi, gan ar latvijas, 
gan toreizējās PSRS, gan ārzemju bibliotē-
kām. No ārzemēm, arī no aSV, izdevās da-
būt ļoti labus arhitektūras žurnālus. 

ko lai atbildu uz jautājumu – ko man 
nozīmē vārds «bibliotēka»? iznāk, ka teju 
vai visu dzīvi. Tur bijis gan prieks, kad 
darbs un iecerētais izdevās,  gan sarūgti-
nājums, ja kas nesanāca. Skumīgi bija, ja 
kolēģes nesaprata, aizvainojums, ja skauda. 
arī tā ir bijis. Bet turpat – liels, nesavtīgs 
atbalsts grūtos brīžos un visādās ķibelēs. 
Pleca izjūta, kad zini, ka neesi viens. Tā 
mēs turamies kopā: ainīte, Regīna, ilga 
šeit, imantā, liesma Ķengaragā, Rūta dzir-
ciema ielā – sešinieks no RTU ZB, par kuru 
bibliotēkas direktore reiz teica: „Mans zelta 
fonds. Trīsdesmitajos gados dzimušās...»

Uz darbu bibliotēkā nekad neesmu gāju-
si kā pret kalnu, negribīgi, nemīlot. Tas bija 
darbs, kas man patika, darīju to ar prieku. 
Ticu, ka mūsu, bibliotekāru, cunfte neiz-
nīks. Ticu, ka grāmatas, avīzes un žurnāli 
būs un pastāvēs arī tālā nākotnē, ka cilvēks 
arī pēc gadsimtiem gribēs turēt rokā labu 
grāmatu un lasīt. Un tad jau būs vajadzīga 
gan bibliotēka, gan bibliotekāri. 
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 atbildēt uz šo jautājumu, ko man nozī-
mē vārds «bibliotēka», šķiet gan pavisam 
viegli, gan diezgan sarežģīti. atskatoties 
uz savu tāltālo pēckara gadu bērnību un 
padomju laika jaunību, kā arī uz turpmā-
ko dzīvi, ir skaidrs, ka vienā no pirmajām 
vietām manu draugu sarakstā ir grāmatas. 
lasīt iemācījos ļoti agri un jau 1. klasē lasī-
ju t. s. pieaugušo literatūru – visu, kas bija 
pieejams. Vēl tagad manā grāmatu plauktā 
ir izdevniecības «Grāmatu draugs» pirms 
kara izdotā a. kronina «Citadele». 

Un tā visus nākamos gadus – mācības, 
darbs, ģimene, jauki un ne tik jauki brīži, 
bet neiztrūkstoši, katru dienu, kaut vai uz 
brītiņu, rokā tiek paņemta grāmata. Grā-
mata – mācību līdzeklis, izziņas avots, ie-
spēja saprast savas domas, spēja acu priek-
šā skaidri iztēloties tikko lasīto un, visbei-
dzot, arī izklaide, sapņi, svešu zemju ceļi un 
cilvēki...

Sākās atmoda un pa īstam – bibliotēku 
laiks. Man pavisam tieši – imantas bibliotē-
ka. atveru durvis, un vispirms sasilda ani-
ta Tarvida un aija Šeicāne, vai kādas citas 

meitenes (piedodiet, bibliotekāres) smaids. 
Seko sarunas par izlasīto, par to, kas redzēts 
teātrī un kino, par dzīvi un visu, kas notiek 
mūsu zemē un plašajā pasaulē.

Bibliotēka ir plaša, gaiša, patīkami iekār-
tota un ērta dažādām nodarbēm, šeit visu 
dienu valda rosība. Nāk bērni ar savām va-
jadzībām, uz nodarbībām un pasākumiem, 
nāk cilvēki, kas grib pavadīt laiciņu pie da-
tora, bieži nāk pēc konkrētas grāmatas, lasa 
arī žurnālus. Tad vēl koncerti – nelieli, bet 
ļoti skaisti. Īpaši sirsnīgs ir tradicionālais 
gada nogales koncerts ar P. jurjāna mūzikas 
skolas audzēkņu piedalīšanos. Notiek arī 
tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, izstā-
des (fotogrāfijas, gleznas, rokdarbi, bērnu 
darbiņi) – tas viss rada patiesu prieku par 
cilvēku spējām, talantiem un interesēm. Un 
tas viss ir arī liela darba rezultāts, kuru, ie-
liekot savu dvēseli, lieliski veic imantas bib-
liotēkas darbinieki. Gadu gaitā viņi kļuvuši 
par neatņemamu manas dzīves sastāvdaļu, 
īsāk sakot, par draugiem.

atliek tikai novēlēt jaukajam kolektīvam 
spēku, izturību un neizsīkstošu sirds siltu-
mu. PaldieS!

Tikšanās 
bibliotēkā
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nO lasītĀJU PiePrasīJUmiem 
lasītājs: Vai jums būtu literatūra par patinonfrēzi?
Bibliotekāre domā, kā arī cenšas iegūt no lasītāja kādu papildu informāciju. 
Viņš savu informāciju papildina: «Tas viss kaut kādā veidā saistīts ar Romu.»
Bibliotekārei tas ļauj secināt, ka lasītājam ir jāgatavo referāts par Senās Romas 
arhitektūras pieminekli Panteonu.

lasītājs: «Vai jums būtu kaskas projekts?»
Bibliotekāre samulst, bet uzzinājusi, ka nepieciešama daiļliteratūras grāmata, 
secina, ka lasītājs interesējas par F. kafkas romānu «Process».

lasītājs: Vai jums būtu gētisa fasta 1. daļa?
Bibliotekāre saprot, ka lasītājam nepieciešams j. V. Gētes «Fausts».

(iesūtīja Velga Bāliņa un 
Natālija klauža) 

anekdOte nO 
iĻģUCiema filiĀlbibliOtēkas dZīVes 

Bibliotēkas lasītāja izsaka vēlmi paņemt grāmatu par politiku. Piedāvājam 
nozaru literatūru. Tā neder, jo lasītāja vēlas bērnu grāmatu. 
esam izbrīnītas: «Bērnu grāmata par politiku?»
lasītāja: «Protams. Čipolīno». atviegloti uzelpojam, ka esam uzminējušas 
lasītājas vēlmi – džanni Rodari. Sīpoliņa piedzīvojumi.

(iesūtīja ingrida loginova)
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ak Vai lietiŠķais stils - 
DAŽi TeikuMi no 2015. GADA biblioTēku DARbA 

pĀRskATieM

� janvārī 9 eksperti ciemojās X filiālbib-
liotēkas pasākumā, kas bija caurvīts ar 
brīnišķīgu bibliotekāres sirds siltumu 
un jauku ciemiņu uzņemšanu ekskur-
sijā pa bibliotēku.

� jaunieguvumu dienas netiek orga-
nizētas, grāmatas uzreiz pēc apstrādes 
nonāk jaunumu plauktā, kur lasītājs to 
uzreiz var paņemt un pēc nodošanas 
atkal atgriežas jaunumu plauktā kādus 
2-3 mēnešus, tā mēs nodrošinām, lai 
jaunumi ir visiem brīvi pieejami.

� Neskaidrības jautājumos griežamies 
bibliotēkas dienestā, automatizācijas 
nodaļā.

� Vietā, kur pārsvarā koncentrējas bēr-
ni un jaunieši, pavisam mazu daļu no 
kopējā skaita sastāda bērni un jaunieši. 
Tas mazliet pārsteidz.

� Regulāri tika labotas bojātās, bet vēl 
saglabājamās grāmatas, kā arī aplīmētas 
jaunās grāmatas ar mīkstajiem vākiem.

� ja pieprasītā iespieddarba nav biblio-
tēkas krājumā, lasītājiem tika piedāvāts 
apmeklēt tuvāko bibliotēku, kurā tas ir, 
iepriekš telefoniski pārliecinoties, vai 
grāmata ir bibliotēkā, vai piedāvāts to 
saņemt nedaudz vēlāk, pēc atgādāšanas 
bibliotēkā (ieliekot rindā).

� Bibliotēka pirmo reizi organizēja 
bērnudārza bērniem novadpētniecības 
ekskursiju uz renovēto X parku. Bērni 
apmeklēja suņu pastaigas laukumu. Pa-
spēlēja ar suņiem. 

� iededzām svecītes, uzlikām puķes.
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Visu gadu RCB un filiālbibliotēkās notika 
aspazijas un Raiņa 150. jubilejas pasākumi.

jAnvĀRis

� 6. janvārī cikla «Tavai veselībai un lab-
sajūtai» ietvaros RCB notika dzejnieka Pēte-
ra dragūna lekcija «Balss un dziedināšana».
� 9. janvārī RCB viesojās māksliniece, 

sakrālo zīmējumu izstādes «ieejot gaismā» 
autore elita Ābele.
� 13.  janvārī imantas filiālbibliotēkā 

un 14.  janvārī filiālbibliotēkā «Vidzeme» 
notika pasākums «Romantiskais ziemas 
detektīvs», kurā piedalījās detektīvromā-
nu rakstniece dace judina un mūziķis un 
dzejnieks arturs kiseļovs.
� 14. janvārī filiālbibliotēkā «kurzeme» 

un 28. janvārī juglas filiālbibliotēkā vieso-
jās zoologs, politiķis, grāmatas «Zoodārzs 
manā pagalmā» autors ingmārs līdaka.
� 15. janvārī imantas filiālbibliotēkā un 

16.  janvārī RCB viesojās dzejnieks un tul-
kotājs edvīns Raups.
� 15. janvārī RCB viesojās leļļu māks-

las muzeja direktore ināra liepa un muzeja 
tehniskais direktors Uldis liepa.
� 17. janvārī Torņakalna filiālbibliotēkā 

pasākumā «Cilvēka trīsvienība» viesojās 
Rīgas lutera draudzes mācītājs linards 
Rozentāls.
� 19. janvārī RCB Pieaugušo literatūras 

galvenā bibliotekāre Gunta ozola piedalī-
jās «europe direct» un eSiP seminārā «eS 
komunikācijas metodes un eS politiskās 
aktualitātes».
� 30.  janvārī filiālbibliotēkā «avots» 

notika vīru vokālā kvarteta «Harmonija 
Rīgai» Valentīna dienas ieskaņas koncerts 
«jaukā sieviete».

� 31.  janvārī RCB sadarbībā ar dāni-
jas Biznesa akadēmiju notika informatīvs 
pasākums jauniešiem, vidusskolēniem un 
viņu vecākiem «dānija un studiju iespējas 
dānijā».

febRuĀRis

� 3.  februārī cikla «Tavai veselībai un 
labsajūtai» ietvaros RCB notika psiholoģi-
jas zinātņu doktora Mārtiņa Veides lekcija 
«līdzsvara meklējumi kustībā un tās dažā-
dībā».
� 6.  februārī filiālbibliotēkā «Strazds» 

viesojās latvijas Nacionālā teātra aktieris 
Mārcis Maņjakovs un koncertmeistare ine-
se Vaļiniece.
� 17.  februārī RCB direktore dzidra 

Šmita piedalījās rekonstruētās Cēsu Cen-
trālās bibliotēkas atklāšanā.
� 20. februārī juglas filiālbibliotēkā vie-

sojās sinoloģijas profesors Pēteris Pilde-
govičs.
� 27.  februārī projekta «esam rīdzi-

nieki» ietvaros RCB viesojās trešo valstu 
valstspiederīgo pārstāvju grupa.  Viesi no-
klausījās lekciju «Termiņuzturēšanās at-
ļaujas latvijā» un RCB direktores dzidras 
Šmitas informāciju par bibliotēku un pa-
kalpojumiem, kas pieejami pieaugušajiem 
un bērniem. 
� 27. februārī filiālbibliotēkā «Vidzeme» 

viesojās astroloģe Guna kārkliņa. 
� No 27.  februāra līdz 1.  martam pa-

sākumā «latvijas grāmatu izstāde 2015»   
Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā 
darbojās RCB grāmatu maiņas punkts.
� 28.  februārī Torņakalna filiālbiblio-

tēkā notika austras Zīles grāmatas «ieva 
dārza dziļumā» atvēršanas svētki.

rCb 2015. gada 
sVarīgĀkO nOtikUmU HrOnika
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MARTs

� 2. martā RCB direktora vietniece do-
loresa Veilande, Bibliotēku dienesta vadī-
tāja daiga Bērziņa un galvenā speciāliste 
ingūna Stranga piedalījās lNB Bibliotēku 
attīstības institūta organizētajā latvijas 
pašvaldību publisko bibliotēku apaļā gal-
da diskusijā par 2014. gada svarīgākajiem 
notikumiem, aktualitātēm un darba prob-
lēmām.
� 2. martā filiālbibliotēkā «Strazds» vie-

sojās žurnāliste elita Veidemane.
� 3. martā RCB notika elizabetes ozolas 

grāmatas «ezotēriskā etiķete» atvēršanas 
pasākums.
� 5. martā RCB sadarbībā ar Starptautis-

ko mūzikas centru «jaunie talanti» notika 
koncerts «Pavasara ritmi un melodijas», 
kurā piedalījās jaunie mūziķi no latvijas, 
krievijas un kazahstānas.
� No 9. līdz 15.  martam «NordPlus» 

Pieaugušo izglītības programmas mobili-
tātes projekta «Senioru mācības – atklājot 
ceļus savstarpējai partnerībai» (Late Life 
Learning – Discovering the Pathways for 
Cooperative Partnerships) ietvaros RCB 
sagatavotajā programmā piedalījās Utenas 
(lietuva), lidčēpingas (Zviedrija) un Pēr-
navas (igaunija) bibliotēku un citu mūžiz-
glītības iestāžu profesionāļi.
� 10. martā imantas filiālbibliotēkā vie-

sojās bērnu grāmatu autore Māra Cielēna.
� 11. martā imantas filiālbibliotēkā no-

tika aspazijas 150. jubilejai veltīts dzejas 
vakars «Tā zilā ilgu puķe».
� 14.  martā Ķengaraga filiālbibliotēkā 

lasītāju iestudējumā tika izrādīta Gunāra 
Priedes luga «Tāltālā zemē».
� no 16. marta līdz 28. novembrim tika 

īstenots Rīgas domes izglītības, kultūras un 
sporta departamenta (Rd ikSd) projektu 
konkursā «Sabiedrības integrācijas prog-
ramma» atbalstītais RCB projekts «dialogs. 
Bilingvāls». Uz nodarbībām «Sāksim runāt 
latviski?» tika aicināti bērni vecumā līdz 
septiņiem gadiem, īpaši uzrunājot tos ve-

cākus, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu. 
Projektā piedalījās RCB Bērnu literatūras 
nodaļa un deviņas filiālbibliotēkas: Ķenga-
raga, juglas, Sarkandaugavas, Bolderājas, 
Pļavnieku, daugavas un imantas filiālbib-
liotēka, kā arī «Rēzna» un «Zemgale». ko-
pumā 40 bilingvālās nodarbības apmeklēja 
116 bērnu vecumā no trim līdz septiņiem 
gadiem. Par veiksmīgu projekta realizāciju 
visas 10 struktūrvienības saņēma RCB di-
rektores dzidras Šmitas parakstītus atzinī-
bas rakstus.
� 17.  martā cikla «Tavai veselībai un 

labsajūtai» ietvaros RCB notika psiholoģi-
jas zinātņu doktora Mārtiņa Veides lekcija 
par to, kas mūs traucē nosargāt veselību un 
labsajūtu, kā arī par dažādiem sevis aizsar-
dzības paņēmieniem.
� 18. martā pasākumā «Rīga – teātru 

pilsēta» RCB viesojās Rīgas pētniece, bib-
liogrāfe un ekskursiju vadītāja Guna Puri-
ņa.
� 18.  martā Bišumuižas filiālbibliotēkā 

viesojās latvijas Nacionālā vēstures muze-
ja vecākā pētniece ingrīda Virse. Pasākums 
notika UNeSCo lNk tīkla «Stāstu biblio-
tēkas» ietvaros.
� 18. martā filiālbibliotēkā «Rēzna» vie-

sojās animācijas filmas «Zelta zirgs» reži-
sors un producents Vilnis kalnaellis un 
animācijas studijas «Rija» radošā grupa.
� No 23. līdz 27. martam RCB filiālbib-

liotēkas ar dažādām aktivitātēm piedalī-
jās e-prasmju nedēļā.
� 24. martā lNB Bibliotēku un infor-

mācijas zinātņu lasītavā notika pasākumu 
cikla «Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaun-
ieguvumi un pieredze» saruna par tematu 
«Senioru mūžizglītība – nozīmīgs priekš-
noteikums dzīves kvalitātes uzlabošanai». 
Par “NordPlus» pieaugušo izglītības prog-
rammas mobilitātes projekta «Senioru mā-
cības – atklājot ceļus savstarpējai partnerī-
bai» norisi igaunijā, Zviedrijā, latvijā un 
lietuvā, kā arī par RCB un filiālbibliotēku 
aktivitātēm «trešās paaudzes» iesaistīšanā 
stāstīja RCB direktora vietniece doloresa 
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Veilande un Bibliotēku dienesta vadītāja 
daiga Bērziņa.
� 24. martā sadarbībā ar apgādu «juma-

va» RCB notika ivara Ķezbera  grāmatas 
«dur vīs. Tā tas bija» prezentācija. Pasā-
kumā piedalījās grāmatas sastādītāja dace 
Ķezbere, Rd amatpersonas andris ame-
riks, eiženija aldermane un Rudīte leitena, 
apgāda «jumava» pārstāvji u. c.
� 24. martā filiālbibliotēkā «avots» Teāt-

ra dienas ieskaņā viesojās teātra zinātniece 
Rita Melnace.
� 26. martā, atzīmējot Ventspils biblio-

tēkas 95. gadadienu un uzsverot bibliotēkas 
lomu izglītības attīstībā, Ventspils Galvena-
jā bibliotēkā norisinājās kurzemes biblio-
tekāru seminārs “Bibliotēka un mūžizglītī-
ba», kurā ar prezentāciju ««NordPlus» pie-
augušo izglītības programmas mobilitātes 
projekts «Senioru mācības – atklājot ceļus 
savstarpējai partnerībai»» piedalījās RCB 
Bibliotēku dienesta vadītāja daiga Bērziņa.
� 26. martā RCB profesionālās pilnvei-

des programmas ietvaros mūzikas žurnā-
lists orests Silabriedis nolasīja lekciju par 
latviešu izcilākajiem komponistiem un at-
skaņotājiem no latviešu klasiskās jeb aka-
dēmiskās mūzikas pirmsākumiem 19. gad-
simta beigās līdz 20. gadsimta 70. gadiem. 
� 26.  martā filiālbibliotēka «Zemgale» 

aicināja uz pasākumu «dzīve – Mīlestība», 
kurā piedalījās Rīgas lutera draudzes mā-
cītājs,  Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas (BkUS) Vecāku mājas  kapelāns li-
nards Rozentāls un Pārdaugavas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogs pianists Māris 
Švinka.
� 26. martā RCB notika pasākums «So-

ciālie mediji jauniešu dzīvē: ko darīt/neda-
rīt sociālajos tīklos», ko vadīja aģentūras 
WRONG Digital sociālo mediju nodaļas 
vadītājs Vilhelms Meisters.
� 26. martā filiālbibliotēkā «Vidzeme» 

viesojās režisore Māra Ķimele.
� 26. martā filiālbibliotēkā «Pārdauga-

va» pasākumā «Saprast cilvēkus un pasau-
li» viesojās rakstniece inga Ābele.

� 26. martā Ziemeļblāzmas filiālbiblio-
tēkā viesojās krāsu terapeite un psiholoģe 
elita Goldmane.
� 27. martā RCB notika muzikāls pasā-

kums, kurā piedalījās mūziķe un kompo-
niste agita kaužēna.

ApRīlis

� 2. aprīlī cikla «autors meklē lasītāju, 
lasītājs – autoru» ietvaros RCB Bērnu li-
teratūras nodaļā viesojās jaunā rakstniece 
lūcija Strauta.
� 2. aprīlī Ķengaraga filiālbibliotēkā 

notika Sanktpēterburgas (krievija) ģitār-
spēles virtuozu jūlija Vaidas un jūlijas lari 
koncerts.
� No 7. līdz 9.  aprīlim RCB direktore 

dzidra Šmita un direktora vietniece do-
loresa Veilande piedalījās Viļņas Centrālās 
bibliotēkas (lietuva) jaunās ēkas atklāšanas 
pasākumā, kā arī darba grupā par starptau-
tiskā eS projekta “Baltic libraries» izstrādi.
� 7. aprīlī cikla «Tavai veselībai un lab-

sajūtai» ietvaros RCB notika filozofa, reli-
ģisko ideju vēstures un garīgās prakses pēt-
nieka Valda Svirska lekcija «koncentrācija 
un meditācija».
� 9. aprīlī cikla «autors meklē lasītāju, 

lasītājs – autoru» ietvaros RCB Bērnu li-
teratūras nodaļā viesojās jaunā rakstniece 
iluta Plotņikova.
� 10. aprīlī Rd ikSd gada balvu «Baltais 

zvirbulis» par kvalitatīviem un radošiem ģi-
meņu pasākumiem Sarkandaugavas apkai-
mes iedzīvotājiem saņēma Sarkandaugavas 
filiālbibliotēkas vadītāja Baiba andrejeva; 
nominācijā «Sadarbības projekts»   par sa-
darbību kultūras projektu īstenošanā, kā arī 
par RCB un tās filiālbibliotēku popularizē-
šanu izstādē «latvijas mazās gaismas pilis» 
balvu saņēma latvijas Nacionālās bibliotē-
kas izpilddirektore dzintra Mukāne.
� 14.  un 16.  aprīlī, uzsākot Rd ikSd 

finansētā sabiedrības integrācijas projekta 
«dialogs. Bilingvāls» īstenošanu, notika 
seminārs RCB darbiniekiem «Bilingvālā 
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komunikācija», ko vadīja latviešu valo-
das aģentūras speciāliste Vineta Vaivade 
un latvijas Universitātes doktorante liene 
Valdmane.
� 16. aprīlī cikla «autors meklē lasītāju, 

lasītājs – autoru» ietvaros RCB Bērnu lite-
ratūras nodaļā viesojās rakstniece un tul-
kotāja laura dreiže.
� 17. aprīlī RCB Bibliotēku dienesta gal-

venā speciāliste ingūna Stranga apmeklēja 
latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras pa-
domes rīkoto konferenci «Saule pati bērnu 
vada. Rainis. aspazija. Savas debestiņas».
� No 20. līdz 25. aprīlim RCB notika ik-

gadējā Bibliotēku nedēļa, kuras vadmotīvs, 
atsaucoties latvijas Bibliotekāru biedrī-
bas  aicinājumam, bija «Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies!» (Rainis).
� 20. aprīlī Sarkandaugavas filiālbiblio-

tēkā pasākumā «Cilvēkam ir nepieciešamas 
tiesības būt sliktam» viesojās rakstnieks jā-
nis joņevs.
� 21. aprīlī cikla «Tavai veselībai un lab-

sajūtai» ietvaros RCB notika psihoterapeita 
un pārmaiņu trenera artūra Šulca lekcija   
«Cilvēks meklē cilvēku».
� 21.  aprīlī Pļavnieku filiālbibliotēkā 

viesojās grāmatas “latvijas dievnami» au-
tore Vivanta Volkova.
� 23. aprīlī RCB notika pasākums “Bib-

liotēkas stāsti», kurā ar stāstiem par dar-
bu bibliotēkā dalījās latvijas Bibliotekāru 
biedrības jauno speciālistu sekcijas vadītā-
ja elīna Sniedze, RCB Pieaugušo literatū-
ras nodaļas vadītāja irisa arāja un galvenās 
bibliotekāres Gunta ozola un Madara Bru-
ģe, RCB Bērnu literatūras nodaļas galvenā 
bibliotekāre evita Hofmane un «Saulaino 
dienu bibliotēkas» vadītāja ilze Marga.
� 23.  aprīlī Ziemeļblāzmas filiālbiblio-

tēkā viesojās redaktore un tulkotāja ieva 
Strelēvica.
� 24. aprīlī RCB viesojās un sava romā-

na «Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Pa-
domijā» fragmentus lasīja aktieris kaspars 
Pūce. Pasākums notika sadarbībā ar apgā-
du «Vesta-lk».

� 24. aprīlī filiālbibliotēkā «Vidzeme» 
viesojās daugavpils teātra aktieri alda 
krastiņa un ivars Brakovskis.
� 28.  aprīlī filiālbibliotēka «Zemgale» 

sadarbībā ar latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Tautas frontes muzeja nodaļu ai-
cināja uz latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas 25. gadadienai veltītu pasā-
kumu «Mūsu latvija», kurā piedalījās po-
litiķis, žurnālists, latvijas Tautas frontes 
pirmais priekšsēdētājs dainis Īvāns.
� 29. aprīlī svinīgi tika atklātas dauga-

vas filiālbibliotēkas jaunās telpas aviācijas 
ielā 15. 
� 29. aprīlī notika Bolderājas filiālbiblio-

tēkas 90 gadu jubilejas pasākums.
� 29. aprīlī juglas filiālbibliotēkā notika 

pasākums «Pārnākšana», kurā Rakstnie-
cības un mūzikas muzeja fondu glabātāja 
Sarmīte līdaka pastāstīja par Raiņa un as-
pazijas atgriešanos no trimdas kastaņolā 
1920. gadā.
� 29. aprīlī filiālbibliotēkā «Strazds» vie-

sojās rakstnieks Valdis Rūmnieks.
� 29. aprīlī sadarbībā ar latvijas Sarkano 

krustu Grīziņkalna filiālbibliotēkā viesojās 
latvijas Saeimas deputāts, ārsts Hosams 
abu Meri .
� 30. aprīlī RCB komplektēšanas un ap-

strādes nodaļas (kaN) darbinieki apmek-
lēja Cēsu Centrālo bibliotēku.
� aprīlī un maijā RCB un filiālbibliotē-

kās notika latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienai 
veltīti pasākumi un izstādes.

MAijs

� No 2. līdz 10. maijam RCB direktore 
dzidra Šmita piedalījās iFla Metropoļu 
sekcijas konferencē un mācību braucienā 
Cīrihē (Šveice).
� 5.  maijā Rīgas Stradiņa universitātes 

Medicīnas fakultātes iekšķīgo slimību ka-
tedras profesors gastroenterologs un dau-
dzu grāmatu autors anatolijs danilāns RCB 
nolasīja lekciju «dzīvot ilgi un laimīgi».
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� 5.  maijā ārējā apkalpošanas punktā 
«Saulaino dienu bibliotēka» BkUS ar lek-
ciju un praktisko nodarbību budisma psi-
holoģijā par tēmu «Pats sev terapeits. Mūsu 
prāta apslēptie resursi» viesojās budistu 
mūķene Robīna kortina.
� 5.  maijā Ķengaraga filiālbibliotēkā 

notika VeF kultūras pils vīru vokālā an-
sambļa koncerts «Mūžam lai latvija dzī-
vo!».
� 6. maijā RCB notika Māras Celmiņas 

grāmatas «Visi svētki svin Tevi» atvēršanas 
svētki.
� 11. maijā imantas filiālbibliotēkā pasā-

kumā «latvija manā sirdī» viesojās rakst-
niece, dzejniece un žurnāliste eva Mārtuža.
� 12. maijā cikla «Tavai veselībai un lab-

sajūtai» ietvaros RCB notika psihoterapeita 
un pārmaiņu trenera artūra Šulca lekci-
ja »Sociālās dejas».
� 12.  maijā Pļavnieku filiālbibliotēkā 

viesojās grāmatas “Grūtupa fenomens» au-
tors andris Vilks.
� 16.  maijā filiālbibliotēkā «Vidzeme» 

tika rīkota ģimenes diena «dzimtas koka 
zaros latvijā», kuras laikā notika dažādi 
pasākumi, tika spēlētas spēles un darbojās 
radošās darbnīcas.
� No 18. līdz 24. maijam RCB Bibliotēku 

dienesta vadītāja daiga Bērziņa un Pieau-
gušo literatūras nodaļas galvenā bibliote-
kāre Santa Rukmane eS «NordPlus» pro-
jekta “Senioru mācības – atklājot ceļus sav-
starpējai partnerībai» ietvaros kopā ar  li-
dčēpingas (Zviedrija) pilsētas bibliotēku 
un Pērnavas (igaunija) publisko bibliotēku 
pārstāvjiem piedalījās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Utenu (lietuva). 
� 19.  maijā filiālbibliotēkā «avots» no-

tika latvijas kultūras akadēmijas docentes 
Ramonas Galkinas vadīts pasākums «kas 
ir deja?».
� 20. maijā RCB Bibliotēku dienesta gal-

venās speciālistes inta Sallinene un Zinta 
Geršmane piedalījās Salaspils novada bib-
liotēkas organizētā seminārā Pierīgas no-
vada bibliotekāriem, kur iepazīstināja da-

lībniekus ar RCB novadpētniecības darba 
aktualitātēm.
� 26.  maijā cikla «Tavai veselībai un 

labsajūtai» ietvaros RCB viesojās grāmatas 
«Meita un māte» autors Viesturs Rudzītis.
� 26. maijā Ziemeļblāzmas filiālbibliotē-

kā viesojās dzejnieks Uldis auseklis.
� 27. maijā notika imantas filiālbibliotē-

kas 35 gadu jubilejas pasākums.
� 27. un 28. maijā Cēsīs notika latvijas 

akadēmisko, speciālo un publisko bibliotē-
ku direktoru 2015.  gada pavasara sanāks-
me, ko 27. maijā apmeklēja Bibliotēku die-
nesta galvenā speciāliste aiga Balode, 28. 
maijā – RCB direktore dzidra Šmita.
� 27. maijā juglas filiālbibliotēkā notika 

pasākums «ogļraču darbs ar baltām čībi-
ņām», kurā piedalījās baletdejotājs, kino-
aktieris, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas 
direktors Haralds Ritenbergs.
� 31. maijā Ziemeļblāzmas bērnu svēt-

kos «dullā daukas ceļojums» Ziemeļblāz-
mas filiālbibliotēkā darbojās RCB grāmatu 
maiņas punkts.

jūnijs

� 2. jūnijā RCB nodaļu un filiālbibliotē-
ku pārstāvji pieredzes apmaiņā apmeklēja 
kuldīgas Galveno bibliotēku un Pelču pa-
gasta bibliotēku.
� 2.  jūnijā izdevēja Helmara Rudzīša 

lasītavā RCB filiālbibliotēkā «avots» vieso-
jās izdevēja meita jalna Rudzīte Salnīte un 
vedekla dace Rudzīte (aSV). Viešņas atzi-
nīgi novērtēja apgāda «Grāmatu draugs» 
krājuma izveidošanu.
� 5. jūnijā filiālbibliotēkā «Strazds» vie-

sojās teoloģe anna lieckalniņa un rakst-
niece eva Mārtuža.
� 10. jūnijā sadarbībā ar apgādu «juma-

va» un armēnijas vēstniecību latvijā RCB 
notika krisa Bodžaljana grāmatas «Tuks-
neša meitenes» prezentācija. Grāmatas at-
vēršanas svētkos piedalījās armēnijas ār-
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks latvijā 
aru aivazjans, armēnijas Ārlietu ministri-
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jas preses departamenta vadītājs Tigrans 
Mkrtčjans, grāmatas tulkotāja ilze Paeg-
le-Mkrtčjana, itas kozakēvičas latvijas 
Nacionālo kultūras biedrību asociācijas 
priekšsēdētājs profesors Rafi Haradžan-
jans, Rīgas Sv. Grigorija apgaismotāja ar-
mēņu baznīcas pārzinis priesteris Hosrovs 
Stepanjans u. c.
� 12. jūnijā RCB direktore dzidra Šmita 

14 RCB darbiniekiem izsniedza apliecinā-
jumus par «jauno bibliotekāru skolas» pa-
beigšanu.
� 12. jūnijā daugavas filiālbibliotēkā 

viesojās krāsu  terapeite un psiholoģe elita 
ozola un notika grāmatas «Cilvēks krāsu 
pasaulē» prezentācija.
� 13. jūnijā RCB notika Vispasaules adī-

šanas dienas pasākums «Zemūdens stāsts», 
kurā notika kopīga adīšana un stepa pa-
raugdemonstrējumi.
� 13. jūnijā RCB notika ievas Bērziņas 

sastādītās tautasdziesmu sadziedāšanās 
grāmatas «Saules meita kalnā kāpa» atvēr-
šanas svētki.
� 17. jūnijā ārējā apkalpošanas punktā 

«Saulaino dienu bibliotēka» BkUS viesojās 
farmācijas doktore, augu un zāļu zinātāja 
Vija eniņa.
� 18. jūnijā Ziemeļblāzmas filiālbibliotē-

kā viesojās dziedniece un augu speciāliste 
lūcija Platenberga.
� 19.  jūnijā Sarkandaugavas filiālbib-

liotēka latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
nodaļas «dauderi» parkā rīkoja jāņu pasā-
kumu ģimenēm. Tajā piedalījās folkloras 
kopas «Zvīgzna», «Ciguzis» un «krulla».

jūlijs

� 2. jūlijā sadarbībā ar apgādu “Vesta-
lk» RCB viesojās mākslinieks un rakst-
nieks, septiņu grāmatu autors Uldis Zem-
zaris un notika viņa jaunās grāmatas «Nu-
pat bija rīts» atvēršanas pasākums. Muzicē-
ja komponists imants Zemzaris, grāmatas 
fragmentus lasīja autors un aktieris aigars 
Rozenbergs.

� 7.  jūlijā filiālbibliotēkā «Strazds» vie-
sojās daugavpils teātra aktieri alda krasti-
ņa un ivars Brakovskis.
� 8.  jūlijā RCB apmeklēja kaļiņingra-

das un kaļiņingradas apgabala (krievija) 
bibliotekāru delegācija – viesi no kaļiņ-
ingradas apgabala zinātniskās bibliotēkas, 
kaļiņingradas pilsētas a.  Čehova vārdā 
nosauktās Centrālās bibliotēkas, kā arī no 
Gvardeiskas, Baltijskas un Čerņаhovskas 
pilsētu municipālajām bibliotēkām.
� 20.  jūlijā Vjetnamas Sociālistiskās Re-

publikas informācijas un komunikācijas 
ministrijas īstenotā projekta «datorlietoša-
nas prasmju un publiskā interneta piekļuves 
uzlabošana Vjetnamā» ietvaros RCB apmek-
lēja Vjetnamas Sociālistiskās Republikas in-
formācijas un komunikācijas speciālisti.
� No 20. līdz 22. jūlijam Bišumuižas fi-

liālbibliotēkas vadītāja ingrīda Rasa pieda-
lījās UNeSCo lNk tīkla «Stāstu bibliotē-
kas» vasaras skolā Preiļos.

AuGusTs

� 4. augustā Pieaugušo literatūras noda-
ļas vadītāja Gunta ozola piedalījās semi-
nārā ««eiropas kustība latvijā»: darbības 
plānošana».
� 5.  augustā Torņakalna filiālbibliotēkā 

notika Rd labklājības departamenta at-
balstītā un Rīgas aktīvo senioru alianses 
(RaSa) organizētā četru lekciju un nodar-
bību cikla senioriem pirmā nodarbība «Tu 
vari! Tu dari! Tev izdosies!». Cikla tēmas 
bija: atmiņa, domāšana, uzmanība, uztvere.
� No 12. līdz 23. augustam RCB direk-

tora vietniece doloresa Veilande keip-
taunā (dienvidāfrika) piedalījās 81.  iFla 
ģenerālkonferencē – pasaules bibliotekāru 
kongresā «dinamiskas bibliotēkas: piekļu-
ve, attīstība un transformācija» (Dynamic 
Libraries: Access, Development and Trans-
formation).
� 12. augustā Ķengaraga filiālbibliotēkā 

viesojās dzejnieks Valentīns Mokrousovs 
(krievija).
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� 15. un 16. augustā Rīgas svētkos Vēr-
manes dārzā darbojās RCB grāmatu mai-
ņas punkts.
� 15.  augustā filiālbibliotēkā «avots» 

latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumui-
žas amatierteātra un aktrises anitas Grū-
bes izpildījumā notika literāri muzikāls 
Ārijas elksnes dzejas uzvedums «es ticu 
cilvēkam savam».
� 19. augustā sadarbībā ar latvijas in-

terneta asociācijas drošāka interneta cen-
tru RCB notika pasākums vecākiem un 
skolotājiem «Vaifija skola». Pasākumā tika 
prezentēta lasāmgrāmata 5–7 gadus ve-
ciem bērniem «Vaifija skola»
� 19. augustā sadarbībā ar jauniešu stu-

diju «Bambuss» daugavas filiālbibliotēkā 
viesojās brīvprātīgā no Spānijas alba G. 
kvintana (Alba G. Quintana), kura klāteso-
šajiem stāstīja par Spāniju.
� 20. augustā sadarbībā ar apgādu “Ves-

ta-lk» RCB notika ata Gunivalža Bērtiņa 
grāmatas «latviešu skaņuplašu vēsture» 
atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās 
grāmatas autors, aktrise indra Burkovs-
ka, grāmatas redaktore, muzikoloģe daiga 
Mazvērsīte, māksliniece daiga Brinkmane, 
apgāda «Vesta-lk» vadītāja ligita kovtuna 
u. c. 
� 20. augustā UNeSCo lNk tīkla «Stās-

tu bibliotēkas» ietvaros notika Bišumuižas 
filiālbibliotēkas rīkotais pasākums «Bišu-
muižnieki viesojas Bišumuižā». 
� 27. augustā sadarbībā ar radio «Mer-

kurs» ilggadējo raidījumu veidotāju un 
vadītāju intu Heidemani RCB bija iespēja 
noskatīties filmas «Fenomens» pirmizrādi.
� 30. augustā filiālbibliotēku «Vidzeme» 

apmeklēja Tallinas Centrālās bibliotēkas 
un filiālbibliotēku (igaunija) darbinieki.

sepTeMbRis

� 5.  septembrī Vērmanes dārzā notika 
tradicionālie bērnu svētki «Nāc un pieda-
lies!», ko rīkoja Rd ikSd, Rīgas intere-
šu izglītības metodiskais centrs un Rīgas 

Skolēnu pils. ar radošajām darbnīcām un 
informāciju par pilsētas bibliotēku tīkla 
pakalpojumiem svētkos piedalījās RCB, 
imantas un Sarkandaugavas filiālbibliotē-
ku, kā arī filiālbibliotēku «Rēzna» un «Vi-
dzeme» darbinieki. 
� 11. septembrī, Raiņa 150. dzimšanas 

dienā, RCB sadarbībā ar apgādu «juma-
va» notika grāmatas «Rainis un viņa brāļi. 
dzejnieka septiņas dzīves»  jaunāko latvie-
šu un krievu valodas izdevumu prezentā-
cija. atvēršanas svētkos piedalījās grāma-
tas autors Roalds dobrovenskis, latvijas 
kultūras akadēmijas prorektore Zane Ši-
liņa, latvijas institūta direktore karina 
Pētersone, dzejnieks un tulkotājs Valdis 
Bisenieks, izdevniecības «jumava» vadī-
tājs juris Visockis, RCB direktore dzidra 
Šmita, dantes aligjēri biedrības pārstāve 
Raimonda Strode, tēlniece Vija dzintare, 
gleznotāja Maira Veisbārde u. c.
� 14.  septembrī RCB ar autora pieda-

līšanos tika atklāta scenogrāfijas meis-
tara Gunāra Zemgala gleznu izstāde 
«iemīļotie&Simpātiskie». izstādē bija re-
dzami plaši pazīstamu ārzemju skatuves 
un kino mākslas personību portretējumi. 
izstāde veidota sadarbībā ar Rd ikSd.
� 15. septembrī Rīgas kultūras un tautas 

mākslas centrā «Mazā ģilde» sadarbībā ar 
RCB notika lekcija performance «aspazija 
un Rainis. Gals un sākums». Pasākumu va-
dīja RCB bibliotekāres, dramaturgu teātra 
aktrises Renāte krūma un anita Matisone-
ozola un muzikāli papildināja duets anita 
Zambare un ģitārists Helvijs kārkliņš.
� 15. septembrī daugavas filiālbibliotē-

kā viesojās dzejniece Mārīte Bikovska.
� 16. septembrī pēc telpu remonta lasī-

tājiem atkal tika atvērta iļģuciema filiālbib-
liotēka.
� 17.  septembrī filiālbibliotēkā «Vidze-

me» notika dzejas dienu pasākums, kurā 
piedalījās egils dambis un Zina Budaha.
� 21. septembrī RCB notika aspazijas 

prozas grāmatas angļu valodā «aspazija. 
Her lyrical Prose» atvēršanas svētki. ar 
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aspazijas darbu izdevumu angļu valodā 
astridas Stānkes (Astrida Stahnke) tulko-
jumā iepazīstināja aspazijas mājas vadītāja 
Ārija Vanaga.
� 22. septembrī Rīgas kultūras un tautas 

mākslas centrā «Mazā ģilde» sadarbībā ar 
RCB notika lekcija performance «aspazija 
un Rainis. Vēstules». Pasākumu vadīja RCB 
bibliotekāres, dramaturgu teātra aktrises 
Renāte krūma un anita Matisone-ozola. 
aspaziju atveidoja Renāte krūma, bet ani-
ta Matisone-ozola iejutās dzejnieces Ve-
ronikas Strēlertes tēlā. Teatralizēto priekš-
nesumu muzikāli papildināja duets anita 
Zambare un ģitārists Helvijs kārkliņš.
� 24. septembrī tika noslēgts RCB un 

Rīgas Mežciema pamatskolas sadarbības 
līgums. Tajā paredzēts apvienot abu iestāžu 
personālu un informācijas resursus racio-
nālākai un plašākai Mežciema pamatskolas 
skolēnu, personāla, kā arī apkaimes iedzī-
votāju nodrošināšanai ar pakalpojumiem 
un informācijas resursiem.
� 24.  septembrī filiālbibliotēkā «Vidze-

me» viesojās dzejniece inga Gaile.
� 25.  septembrī filiālbibliotēkā «Strazds» 

viesojās dailes teātra aktieris Gunārs 
Pla  cēns.
� 26. septembrī Miķeļdienas gadatirgū 

doma laukumā darbojās RCB grāmatu 
maiņas punkts.
� 27. septembrī Rīgas kultūras un tautas 

mākslas centrā «Mazā ģilde» tika atzīmēta 
latviešu dzejnieka un publicista Māra Čak-
lā 75. jubileja. Pasākumā bija aplūkojama 
RCB darbinieku sagatavotā Māra Čaklā 
grāmatu izstāde «es esmu bagāts, man pie-
der viss, kas ar mani ir noticis» un slaidrā-
de.
� 29. septembrī imantas filiālbibliotēkā 

dzejas dienās viesojās dzejnieks jānis Rok-
pelnis. Pasākumā skanēja agitas kaužēnas 
dziesmas autores izpildījumā.
� 30. septembrī lNB Bibliotēku un in-

formācijas zinātņu lasītavā notika kārtējais 
pasākums ciklā «Tiekamies bibliotekāru 
stāvā». diskusijas temats bija aizvadītajā 

iFla ģenerālkonferencē keiptaunā (dien-
vidāfrikā) gūtie iespaidi. iespaidos dalījās 
arī RCB direktora vietniece doloresa Vei-
lande.
� 30. septembrī RCB notika stepa pēc-

pusdiena, kurā piedalījās stepa dejotājs 
Māris Pūris un viņa audzēkņi no iecavas 
un Ķengaraga stepa deju studijas.

okTobRis

� No 5. līdz 11. oktobrim RCB prakti-
zēja Upsalas universitātes (Zviedrija) stu-
dente, bibliotēkzinātnes maģistrante Gab-
riela Nilsone Ringkvista (Gabriella Nilsson 
Ringqvist). Viņa apmeklēja RCB nodaļas, 
Bibliotēku dienestu, filiālbibliotēkas «Zem-
gale», «Vidzeme» un «avots», ārējo apkal-
pošanas punktu Rīgas patversmes dienas 
centrā un «Saulaino dienu bibliotēku» 
BkUS.
� No 5. līdz 16.  oktobrim Rīgā notika 

karjeras nedēļa «es būšu... Vai zini, kas 
būsi Tu?» jeb ,,Pašvaldības uzņēmumi atver 
durvis pilsētas skolēniem», ko sadarbībā ar 
Valsts izglītības attīstības aģentūru rīkoja 
Rd ikSd un atbalstīja eiropas komisijas 
programma “erasmus+». karjeras nedēļā 
skolēniem durvis vēra RCB, kaN un pie-
cas filiālbibliotēkas: «avots», «Vidzeme», 
imantas, daugavas un Sarkandaugavas fi-
liālbibliotēka. 
� 9. oktobrī RCB tika atklāta grupas 

TF4 fotoizstāde «Totāla fotogrāfija/ dubls 
Nr.5». 9.  oktobrī filiālbibliotēkā «avots» 
notika dzejas lasījumu pēcpusdiena «Ru-
dens pilnbriedā». Programmā bija Valen-
tīnas Viktorijas Upesjures, Naura Gekiša 
un Renātes annas Freimontes dzejoļi par 
rudeni, kā arī Naura Gekiša jaunākā dze-
joļu krājuma «Par latvijas pilsētām» pre-
zentācija.
� 10.  oktobrī daugavas filiālbibliotē-

kā tika atklāta eiženijas annas Freimanes 
fotoizstāde «Pastāvēs, kas pārvērtīsies!». 
ar fragmentu lasījumiem no lekcijas per-
formances «aspazija un Rainis. Gals un 
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sākums» pasākumā piedalījās RCB biblio-
tekāres, dramaturgu teātra aktrises Renāte 
krūma un anita Matisone-ozola.
� 12. oktobrī daugavas filiālbibliotēkā 

notika Rakstniecības un mūzikas muzeja 
kolekciju kuratores ilonas Miezītes priekš-
lasījums «Raiņa ievērojamākās lugas – 
«Uguns un nakts» un «jāzeps un viņa brā-
ļi»».
� 12. oktobrī krievu kultūras dienu lai-

kā RCB notika filozofijas maģistres evelī-
nas Tiltas lekcija «Cildenais Sudraba gad-
simta mūzikā».
� 13.  oktobrī latvijas bibliotekāru 

17.  konferences “dinamiskas bibliotēkas: 
piekļuve, attīstība un pārmaiņas»  ietvaros 
notika ideju tirgus, kurā bibliotēkas no vi-
siem latvijas reģioniem prezentēja savas 
idejas, projektus un veiksmes stāstus. RCB 
iepazīstināja ar savām fotoizstādēm «die-
na kopā ar bibliotekāru» (fotomākslinieks 
imants Urtāns) un «Viena diena bibliotē-
kas dzīvē» (fotomākslinieks Valters Poļa-
kovs), RCB gadagrāmatu, sastādītajiem 
bibliogrāfiskajiem rādītājiem, interesantā-
kajiem RCB pasākumiem u. c.
� 14. oktobrī krievu kultūras dienu lai-

kā RCB notika aleksandra Ržavina lekcija 
«Pretendenti uz krievijas troni. krievijas 
impērijas troņa mantojums notikumos un 
personāžos».
� 15. oktobrī RCB Pieaugušo literatūras 

nodaļas galvenā bibliotekāre irisa arāja sa-
ņēma Rd ikSd direktora Gunta Helmaņa 
parakstītu atzinības rakstu par ilggadēju 
un godprātīgu darbu RCB Pieaugušo lite-
ratūras nodaļas vadītājas amatā. atzinības 
rakstu pasniedza Rd ikSd kultūras pār-
valdes kultūras iestāžu un amatiermākslas 
nodaļas vadītāja vietniece ilona Vanadziņa.
� 15.  oktobrī Rd finansētā projekta 

«dialogs» ietvaros filiālbibliotēka «Rēzna» 
sadarbībā ar režisores annas eižvertiņas 
vadīto teātri «Skatuve» aicināja uz Raiņa 
lugas «Zelta zirgs» un Rūdolfa Blaumaņa 
lugas «Skroderdienas Silmačos» fragmentu 
iestudējumu topošo aktieru un teātra «Ska-

tuve» aktieru izpildījumā. Par lugām stās-
tīja latvijas kultūras akadēmijas profesors, 
eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs jā-
nis Siliņš. Pasākums notika dienas centrā 
pilngadīgām personām «kastanis». 
� 7. oktobrī pasākumā «100 dabas mu-

zeja dārgumi» Bišumuižas filiālbibliotēkā 
viesojās latvijas dabas muzeja vecākā an-
tropoloģe aile Marnica. Pasākums notika 
UNeSCo lNk tīkla «Stāstu bibliotēkas» 
ietvaros.
� 21. oktobrī ārējā izsniegšanas punktā 

«Saulaino dienu bibliotēka» BkUS notika 
muzikālās izrādes «Saulīte slimnīcā. atve-
seļošanās 10 ainās» pirmizrāde. izrāde ta-
pusi Raiņa un aspazijas 150 gadu jubilejas 
programmas «Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» 
ietvaros, un tās pamatā ir Raiņa dzejas krā-
jums bērniem «Saulīte slimnīcā».
� 21. oktobrī sadarbībā ar klasiskās 

mūzikas biedrību RCB notika dzejnieka 
Mihaila Matusovska simtgadei veltīts pa-
sākums.
� 21. oktobrī ārējā apkalpošanas punktā 

Rīgas patversmes dienas centrā Rīgas ar-
mēņu kopienas priekšsēdētājs aleksandrs 
Geronjans nolasīja lekciju «100 gadi kopš 
armēņu genocīda».
� 23., 24. un 25. oktobrī Rīgas Grāmatu 

svētkos kongresu namā darbojās RCB grā-
matu maiņas punkts.
� 24. oktobrī festivāla «Rīga spēlē teātri 

2015» ietvaros filiālbibliotēkā «Vidzeme» 
varēja noskatīties VeF kultūras pils teātra 
izrādi «Pārpratums», ko pēc albēra kamī 
lugas iestudējis režisors agris krūmiņš.
� 26.  oktobrī RCB apmeklēja Čehi-

jas Nacionālās bibliotēkas direktors Petrs 
kroupa un zinātniskais sekretārs Ādolfs 
knolls.
� No 27. līdz 28. oktobrim RCB direk-

tore dzidra Šmita un direktora vietniece 
doloresa Veilande piedalījās pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Tallinas Centrālo bib-
liotēku (igaunija).
� 28. oktobrī juglas filiālbibliotēkā vieso-

jās pasaules apceļotājs, sociālās līdzdalības 
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veicināšanas biedrības «Nepaliec viens» 
iniciators un izpilddirektors alfs Trepšs.
� 30. oktobrī sadarbībā ar apgādu 

«Zvaigzne aBC» RCB viesojās igauņu 
rakstnieks indreks Hargla – “Zvaigznes 
aBC» izdoto vēsturisko detektīvu «aptie-
kārs Melhiors un olevistes baznīcas no-
slēpums» un «aptiekārs Melhiors un akas 
ielas rēgs» autors. Pasākumā piedalījās abu 
romānu tulkotāja Maima Grīnberga. 
� 30. oktobrī latvijas kultūras akadēmi-

jas kultūras koledžas Bibliotēku un infor-
mācijas specialitātes studenti RCB mācību 
klasē Graudu ielā 59 noklausījās lekciju par 
darba drošību. Nodarbību vadīja RCB dar-
ba aizsardzības speciāliste linda Štamere.
� 30.  oktobrī Maskavas dienu Rīgā 

programmas ietvaros kolēģi no Maskavas 
(krievija) viesojās RCB, filiālbibliotēkā 
«Vidzeme» un ārējā apkalpošanas punktā 
Rīgas patversmes dienas centrā.

noveMbRis

� 3. novembrī filiālbibliotēka «Rēzna» 
aicināja iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas 
austrumu izpilddirekcijas izpilddirektoru 
dmitriju Pavlovu. Pasākums notika Rīgas 
Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām 
personām «kastanis».
� 4.  novembrī lNB notika seminārs 

publisko bibliotēku krājuma komplektē-
šanas speciālistiem, kurā piedalījās RCB 
kaN vadītāja ineta kaļķe un Bibliotēku 
dienesta galvenā speciāliste Gida Zepkāne.
� 5. novembrī RCB apmeklēja kolēģu de-

legācija no Ukrainas. RCB direktore dzid-
ra Šmita informēja viesus par RCB vēsturi, 
struktūru, personāla menedžmentu, kā arī 
par tīkla, infrastruktūras un krājuma attīs-
tības politiku. ekskursijas laikā viesi iepa-
zinās ar bibliotēkas ikdienas darbu.
� 6.  novembrī notika RCB kā reģiona 

galvenās bibliotēkas akreditācija. akredi-
tācijas komisijas sastāvā bija Bauskas Cen-
trālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane, 
latgales Centrālās bibliotēkas direkto-

re jeļena Šapkova, jelgavas Zinātniskās bib-
liotēkas direktora vietniece dzintra Punga 
un Ventspils Galvenās bibliotēkas direkto-
re astra Pumpura. RCB nodaļas apmeklēja 
arī latvijas Republikas kultūras ministrijas 
pārstāve Vanda Bērziņa. akreditācijas pār-
baude bija veiksmīga – saņemts pozitīvs at-
zinums ar slēdzienu par atbilstību akredi-
tācijas nosacījumiem un reģiona galvenās 
bibliotēkas statusa piešķiršanu.
� 7., 21. un 28. novembrī RCB Bērnu li-

teratūras nodaļā notika Nacionālā romāna 
rakstīšanas mēneša (National Novel Writ-
ting Month jeb NaNoWriMo) pasākumi.
� 9. novembrī Pieaugušo literatūras no-

daļas vadītāja Gunta ozola piedalījās eS 
informācijas sniedzēju forumā.
� 10. novembrī sadarbībā ar apgādu 

«Zvaigzne aBC» RCB viesojās amerikāņu 
rakstnieks, grāmatas «Ļeņina harēms» au-
tors Viljams Bērtons Makormiks (William 
Burton McCormick). Pasākumā piedalījās 
«Zvaigzne aBC» projektu vadītāja Meldra 
Āboliņa, grāmatas redaktors Guntis kalns 
un tulkotāja ita Marija ankoriņa.
� 11. novembrī RCB Bibliotēku dienesta 

speciālisti un sabiedrisko attiecību vadītāja 
daina ģeibaka apmeklēja Cēsu Centrālo 
bibliotēku.
� 11. novembrī filiālbibliotēkā «Strazds» 

viesojās kinooperators Miks Zvirbulis.
� 13. novembrī ar autores piedalīšanos 

Ķengaraga filiālbibliotēkā tika atklāta ķī-
niešu mākslinieces Hunge džan (Hong Ge 
Zhang (Mary)) izstāde «Sveika, latvija! 
Maza, bet skaista valsts!».
� 13. novembrī filiālbibliotēkā «Strazds» 

viesojās grāmatu autore, aktrise, režisore 
un teoloģe dace Priede.
� 14. novembrī filiālbibliotēkā «Zemga-

le» viesojās rakstnieks Māris Bērziņš. Pa-
sākumā piedalījās Rīgas latviešu biedrības 
koris «eRelBe».
� 17. novembrī  RCB darbinieki  profe-

sionālās pilnveides programmas ietvaros 
noklausījās latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projektu vadītājas liegas Piešiņas lekciju 
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«latvijas kultūras kanons» un literatūrzi-
nātnieka  Viestura Vecgrāvja pārdomas par 
latviešu literatūras klasiķu jāņa Poruka, 
kārļa Skalbes un erika Ādamsona devumu 
šodienas lasītāju skatījumā un nozīmi lat-
viešu literatūras kontekstā.
� 20. un 21. novembrī RCB notika paš-

darināto tērpu skate «Radošais nemiers», 
ko sadarbībā ar latvijas Nacionālo kultū-
ras centru rīkoja latviešu tautas mākslas 
savienība.
� 25.  novembrī RCB direktore dzid-

ra Šmita un direktora vietniece doloresa 
Veilande piedalījās latvijas akadēmisko, 
speciālo un publisko bibliotēku direktoru 
2015. gada rudens sanāksmē lNB. 
� 25. novembrī Rd finansētā projekta 

«dialogs» ietvaros filiālbibliotēka «Rēzna» 
sadarbībā ar režisores annas eižvertiņas 
vadīto teātri «Skatuve» aicināja uz Mārtiņa 
Zīverta un jāņa jaunsudrabiņa lugu frag-
mentu iestudējumu topošo aktieru un teāt-
ra «Skatuve» aktieru izpildījumā. Par lugām 
stāstīja latvijas kultūras akadēmijas profe-
sors, eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs 
jānis Siliņš. Pasākums notika dienas centrā 
pilngadīgām personām «kastanis».
� 25.  novembrī Torņakalna filiālbib-

liotēkā viesojās grāmatu «Nepaiet garām 
savam liktenim», «Vīrietis sievietes pasau-
lē» un «Samezglotās dzīves» autore Silvija 
Holc mane.
� 26. novembrī sadarbībā ar apgādu 

«Vesta-lk» RCB notika  kaspara Pūces 
grāmatas «ko lai dara, tādi laiki» atvēršana. 
Pasākumā piedalījās autors, mākslinieks 
jānis anmanis, muzicēja Valters Pūce.
� 27. novembrī RCB apmeklēja kolēģu 

delegācija no igaunijas.
� 27.  novembrī RCB apmeklēja Rd 

ikSd sabiedrības integrācijas programmas 
ietvaros rīkotās lietišķās spēles «Žurnālists. 
Spogulis Rīgai» dalībnieki no Rīgas Purv-
ciema vidusskolas.
� 27. novembrī filiālbibliotēkā «Strazds» 

viesojās ārsts un Saeimas deputāts Mārtiņš 
Šics.

DeceMbRis

� 1. decembrī RCB Bibliotēku dienesta 
vadītāja daiga Bērziņa un galvenā speciā-
liste Zinta Geršmane piedalījās Reģionu 
galveno bibliotēku metodiķu seminārā 
lNB. daiga Bērziņa semināra dalībnie-
kiem pastāstīja par RCB pieredzi bibliote-
kārā darba plānošanā.
� 3. decembrī RCB notika izdevuma 

«Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 
2014» atvēršanas pasākums.
� No 9. līdz 10.  decembrim RCB Bib-

liotēku dienesta vadītāja daiga Bērziņa un 
galvenā speciāliste aiga Balode piedalījās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinas 
Centrālo bibliotēku (igaunija).
� 11.  decembrī Ķengaraga filiālbiblio-

tēkā viesojās krievijas dabaszinātņu aka-
dēmijas korespondētājloceklis, rakstnieks, 
psihologs, laika pētnieks un zināšanu sis-
tēmas «Struktūru horoskops» dibinātājs 
Grigorijs kvaša.
� No 14. līdz. 15.  decembrim RCB ap-

meklēja Viļņas Centrālās bibliotēkas (lie-
tuva) direktora vietniece Simona Žiliene un 
Mārketinga nodaļas vadītāja jūlija Glosaite.
� 14. decembrī RCB notika aīdas Ran-

cānes sastādītā un latvijas Folkloras bied-
rības izdotā kalendāra 2016. gadam «die-
vam, dabai, atelpai» atvēršanas svētki.
� 15.  decembrī Rd finansētā projekta 

«dialogs» ietvaros filiālbibliotēka «Rēzna» 
sadarbībā ar režisores annas eižvertiņas 
vadīto teātri «Skatuve» aicināja uz Gunāra 
Priedes un Harija Gulbja lugu fragmentu 
iestudējumu topošo aktieru un teātra «Ska-
tuve» aktieru izpildījumā. Pasākums noti-
ka teātra «Skatuve» telpās.
� 17. decembrī RCB ārējā apkalpošanas 

punktā Rīgas patversmes dienas centrā no-
tika Ziemassvētku koncerts, kurā uzstājās 
Baltkrievijas informācijas centra senio-
ru vokālais ansamblis «Vitoki» («avoti»), 
biedrības «krievu sabiedrība latvijā» sie-
viešu vokālais ansamblis «Sudaruški» un 
operdziedātāja Nellija Vonoga Ševčenko.
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� 19. decembrī daugavas filiālbibliotēkā 
notika muzikāli literāra pēcpusdiena «edī-
tei Piafai – 100». Pasākumā piedalījās iza-
bellas Sobelmanes grāmatas «dzīvā balss» 
tulkotāja Ārija Gotvonī un emīla dārziņa 
mūzikas vidusskolas audzēkņi.
� 19.  decembrī Ziemassvētku tirdziņa 

«Čiekurkalna krustcelēs» darbības laikā 
bija iespēja piedalīties Čiekurkalna filiāl-
bibliotēkas darbinieku organizētā novad-
pētniecības ekskursijā pa apkaimi. 
� 19. decembrī RCB notika dzejas grā-

matas «Tikai trīs vārdi» prezentācija.
� 21.  decembrī RCB notika starptau-

tiskā mūzikas festivāla «Mūzika bez robe-
žām» koncerts «Muzikāla dāvana Ziemas-
svētkos», kurā piedalījās jaunie mūziķi no 
latvijas, krievijas un kazahstānas.

� 22.  decembrī sadarbībā ar apgādu 
«jumava» RCB notika Harija Sila grāma-
tas «aukstās upes» atvēršanas svētki.
� 22.  decembrī daugavas filiālbiblio-

tēkā un 29.  decembrī Ķengaraga filiāl-
bibliotēkā notika krievu valodā adaptēto 
annas Sakses «Pasaku par ziediem» 2. 
grāmatas «Восточный букет» («aus-
trumu buķete») prezentācija. Pasākumā 
piedalījās grāmatas tulkotāja anna Go-
gele un māksliniece ilustratore jekaterina 
Beļajeva.
� 22.  decembrī filiālbibliotēkā «Pārd-

augava» notika koncerts, kurā piedalījās 
Modris Baumanis (ģitāra) un emanuels 
Fernandess (Spānija, flauta), kā arī M. 
Baumaņa audzēkņi no vairākām mūzikas 
skolām.

Sastādījusi aiga Balode
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Grāmatas

1. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 
2014 / sast. inta Sallinene ; red. agra Turlaja. 
– Rīga : RCB, [2015]. – 172 lpp. : il. – iSBN 
987-9934-8218-7-5. – iSSN 1691-1377.

S a t u r s: ievadvārdi / dz. Šmita. Rīgas Cen-
trālā bibliotēka : [adreses]. Rīgas Centrālās 
bibliotēkas un filiālbibliotēku 2014. gada 
skaitliskie rādītāji. akTUĀlie BiBlioTē-
kU aTTĪSTĪBaS ViRZieNi PaSaUlē: 
lionas deklarācija par pieeju informācijai un 
attīstībai. PaSaUleS UN laTVijaS aPRi-
Tē: iFla lionā: viļņa galotnē vai paisuma 
pārsteigti? / d. Veilande. Starp diviem tiltiem 
/ dz. Šmita, d. Veilande. kūrortpilsētas Pēr-
navas bibliotēkā viesojoties / d. Bērziņa. Velo-
brauciens par bibliotēkām «Baltic Star 2014» 
Preiļi–kauņa / i. Marga. Trīs dienas Utenas 
bibliotēku pasaulē / i. Sallinene, G. Zepkāne. 
PaŠU MĀjĀS: Renovēta viena no mūsu sti-
līgākajām filiālbibliotēkām – «avots» / i. Va-
naga, d. ģeibaka. akcija «Bibliotēka Rīgai» / 
a. Balode. Helmara Rudzīša kolekcija Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā / Z. Geršmane. «Sau-
laino dienu bibliotēka» Bērnu klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā / i. Marga. MeTodika: 
krājuma bērniem kārtojuma principi Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās 
/ i. Stranga. Citādā saskarsme : ieteikumi 
bibliotekārās apkalpošanas darbam ar invalī-
diem un personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem / i. Stranga. STĀSTi UN SaRUNaS 
Gada GaRUMĀ: Gandrīz trīsdesmit / 
i. kaļķe. Bibliotekārais aicinājums jeb 35+ 
vienā bibliotēkā / i. Brokāne. ar vēlmi būt tu-
vāk vārdam / a. Valdmane. dodot gūtais / M. 
auziņa. Mūsu lasītāji par gadiem, valodām 
un bibliotēkām / a. F. Pietuhs. dzīves rak-
stu zīmes / a. Spura. Četrdesmit gadu vienā 
profesijā / G. okina. ar smaidu pa dzīvi / a. 

Šeicāne. liktenīgā satikšanās bibliotēkā / S. 
Rozenberga, j. Neilands. RCB svarīgāko no-
tikumu hronika 2014. gadā / sast. a. Balode. 
Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 
2014. gadā / sast. Z. Geršmane. Summary.

Raksti

2. Gabre Antra.  Gribi grāmatu? To nozags 
: [sakarā ar bibliotēkās zagtu grām. pārdo-
šana internetā] / antra Gabre ; tekstā stāsta 
RCB direktore dzintra Šmita //  Neatkarīgā 
Rīta avīze latvijai. – iSSN 1407-3463. – 
Nr.57 (2015, 24. marts), 5. lpp. 

3. Kesnere Rūta.   Nākotnes pensionāri 
zemo algu gūstā : lielai daļai strādājošo ne-
lielās sociālās iemaksas neļauj pretendēt uz 
pārtikušām vecumdienām / Rūta kesnere 
; tekstā stāsta lR labklājības ministrs Uldis 
augulis un RCB filiālbibliotēkas «Vidzeme» 
darbinieki anna kusiņa un aldis kusiņš 
//  diena. – iSSN 1407-1290. – Nr.44 (2015, 
5. marts), 8.-9. lpp. 

4. Klapere Ilze.   Hobijs visai ģimenei – 
bibliotēka : [par publisko un bērnu biblio-
tēku pieejamību un to sniegtajām iespējām 
latvijā : arī par RCB] / ilze klapere ; tekstā 
stāsta lNB Bērnu literatūras centra vadī-
tāja Silvija Tretjakova un kuldīgas pilsētas 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas va-
dītāja inga Brūvere //  ieva. – iSSN 1407-
2033. – Nr.47 (2015, 25. nov.), 20.-22. lpp. 
: ģīm.

5. Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas 
filiālbibliotēka // Radoša kultūras man-
tojuma komunikācija vietējā sabiedrībā : 
UNeSCo latvijas Nacionālās komisijas un 
tās sadarbības partneru pieredze UNeSCo 
programmu īstenošanā un vietējā kultū-
ras mantojuma izcelšanā latvijā. – [Rīga] 

PUblikĀCiJas Par 
rīgas CentrĀlO bibliOtēkU 

2015. gadĀ
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: UNeSCo latvijas Nacionālā komisija, 
2015. – 76.-77. lpp.

6. Štāle Ieva. ar gandarījumu par vecum-
dienām : [par Rīgas dienas centru «kasta-
nis» un tā sadarbību ar RCB filiālbibliotēku 
«Rēzna»] / ieva Štāle // diena. – (Piel. «Se-
nioru diena»). – iSSN 1407-1290. – Nr.15 
(2015, 23. janv.), 2.-3. lpp. 

7. Джун Хунгэ.   Мэри Джун, разруши-
тельница мифов : [рассказывает архитек-
тор из Пекина, студентка Латвийской 
акад. художеств : также о выставке в 
фили албиблиотеке Кенгарагса РЦБ] / 
Хунгэ Джун ; записала Нина Дождева 
//  Люблю! – iSSN 1407-2629. – N 50 (2015, 
15/21 дек.), с. 8-9 : портр. 

8. Лысак Дмитрий.  Воспитывай отро ка 
по путям его : [беседа с авт. и руково-
дителем междунар. гуманитарного 
про екта «В хорошем окружении» : 
в связи с проведением семинаров в 
сотрудничестве с РЦБ ] / Дмитрий Лысак 
; записала Татьяна Мажан //   Вести 
сегодня. – iSSN 1407-4699. – N 130 (2015, 
14 июля), с. 7 : портр.

9. Март Дмитрий.  Последние из могикан 
: [о посещении пункта книгообмена РЦБ 
на 18-й междунар. книжной выставке 
«latvijas grāmatu izstāde 2015» в Кипсале 
27 февр.–1 марта] / Дмитрий Март ; 
в тексте рассказывает зав. Отделения 
детской лит. РЦБ Наталия Холоша // 
Вести сегодня. – iSSN 1407-4699. – N 42 
(2015, 3 марта), с. 7. 

10. Скребец Ю. Монахи нашего века : [о 
РЦБ] / Ю. Скребец, А. Алексеева, Я. Со-
нина… [и др.] // Культурная Рига : изд. 
игры для школьников «Журналист. Зер-
кало для города». – (2015, 27 нояб.), с. 3. 
– Pieejams arī tiešsaistē: https://docs.goog-
le.com/viewerng/viewer?url=http://www.
experts-edu.org/sites/default/files/journa-
list_2015_iii.pdf

11. Стиебре Виктория.  Дом, где живут 
книги : [о филиале РЦБ «Гризинькалнс»] 
/ Виктория Стиебре ; в тексте расска-

зывает зав. библиотекой Ольга Синцова 
// Вести сегодня. – iSSN 2255-9833. – N 76 
(2015, 22 апреля), с. 9. 

Elektroniskās tiešsaistes publikācijas

12. «Jaunās Vēstis» : RCB inform. biļetens 
: Nr.1. – [Rīga] : RCB, 2015. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URl.: http://www.rcb.lv/
archive//UserFiles/File/jaunas_Vestis/2015/
jV_2015_N1_janv_13apr.pdf. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 1. apr.

13. Rīgas Centrālās bibliotēkas 2015. gada 
darba pārskats. – Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URl.: http://www.rcb.lv/archive/
UserFiles/File/RCB_gada_parskati/2015/
Rigas_CB_2015.pdf. – Resurss aprakstīts 
2016. g. 1. apr.

14. Aspazijas 150. dzimšanas dienas mēnesī 
– tikšanās ar režisori Māru Ķimeli / inform. 
sagat. d. ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pie ejas 
veids: tīmeklis WWW.URl.: http://www.
kultura.riga.lv/public/66188.html. – Resurss 
aprakstīts 2016. g. 1. apr.

15. Bibliotēka aicina uz tikšanos ar ingu 
Ābeli : [par pasākumu «Saprast cilvēkus 
un pasauli» RCB filiālbibliotēkā «Pārdau-
gava»] / inform. sagat. d. ģeibaka // kul-
tūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URl.: http://www.kultura.riga.lv/pub-
lic/66196.html. – Resurss aprakstīts 2016. 
g. 1. apr.

16. Bibliotēku nedēļa Rīgas Centrālajā bib-
liotēkā / inform. sagat. d. ģeibaka // kultūra 
Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: 
http://www.kultura.riga.lv/public/66685.
html. – Resurss aprakstīts 2016. g. 1. apr.

17. Divas tikšanās ar dzejnieku un tulkotā-
ju edvīnu Raupu / inform. sagat. d. ģeiba-
ka // kultūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmek-
lis WWW.URl.: http://www.kultura.riga.
lv/public/65061.html. – Resurss aprakstīts 
2016. g. 1. apr.

18. Ekskursija uz Šampētera bibliotēku : 
[par RPii «Zvaniņš» audzēkņu apmeklē-
jumu] // Zvanins.riga.lv. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URl.: http://zvanins.riga.
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lv/68-k-m-s-apmekl-j-m-amp-tera-biblio-
teku. – Resurss aprakstīts 2016. g. 4. apr.

 19. Jau 12. reizi atvērs «Rīgas Centrālās 
bibliotēkas gadagrāmatu» / leTa // apol-
lo. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: 
http://apollo.tvnet.lv/zinas/jau-12-reizi-at-
vers-rigas-centralas-bibliotekas-gadagra-
matu/712842. – Resurss aprakstīts 2016. g. 
4. apr.
informācija publicēta arī citos interneta re-
sursos.

20. Latvijas Grāmatu izstādē Ķīpsalā darbo-
sies RCB grāmatu maiņas punkts / inform. 
sagat. d. ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URl.: http://www.
kultura.riga.lv/public/65769.html. – Resurss 
aprakstīts 2016. g. 1. apr.

21. Mazajā ģildē ar divām lekcijām – per-
formancēm atzīmēs Raiņa un aspazijas ju-
bileju : [pasākumus vada RCB darbinieces 
Renāte krūma un anita Matisone-ozola] / 
inform. sagat. l. Āboliņa // kultūra Rīgā. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: http://
www.kultura.riga.lv/public/70201.html. – 
Resurss aprakstīts 2016. g. 4. apr.

22. Mūsu imantas filiālbibliotēkai – 35 / 
inform. sagat. d. ģeibaka // kultūra Rīgā. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: http://
www.kultura.riga.lv/public/68334.html. – 
Resurss aprakstīts 2016. g. 1. apr.

23. Pēc remonta darbu atsāk RCB iļģuciema 
filiālbibliotēka : [2015. g. 15. sept.] / inform. 
sagat. d. ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pie ejas 
veids: tīmeklis WWW.URl.: http://www.
kultura.riga.lv/public/70233.html. – Resurss 
aprakstīts 2016. g. 4. apr.
informācija publicēta arī citos interneta re-
sursos.

24. Raiņa (t)elpa Rīgas Centrālajā bibliotēkā 
: [par Raiņa 150. jubilejai velt. pasākumiem 
RCB] / inform. sagat. d. ģeibaka // kultūra 
Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: 
http://www.kultura.riga.lv/public/69986.
html. – Resurss aprakstīts 2016. g. 4. apr.

25. RCB Bolderājas filiālbibliotēkai šogad 
aprit 90 / inform. sagat. d. ģeibaka // kul-

tūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URl.: http://www.kultura.riga.lv/pub-
lic/67248.html. – Resurss aprakstīts 2016. g. 
1. apr.
informācija publicēta arī citos interneta re-
sursos.

26. Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbiblio-
tēkas organizē divas tikšanās ar detektīv-
rakstnieci daci judinu / inform. sagat. d. 
ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URl.: http://www.kultura.
riga.lv/public/65002.html. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 1. apr.

27. Sākas Nacionālais romānu rakstīšanas 
mēnesis : [par pasākumiem RCB] / inform. 
sagat. d. ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pie ejas 
veids: tīmeklis WWW.URl.: http://www.
kultura.riga.lv/public/71346.html. – Resurss 
aprakstīts 2016. g. 4. apr.

 28. Tikšanās ar jāni joņevu RCB Sar-
kandaugavas filiālbibliotēkā / inform. sa-
gat. B. andrejeva // kultūra Rīgā. – Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URl.: http://www.
kultura.riga.lv/public/66615.html. – Resurss 
aprakstīts 2016. g. 1. apr.

29. Timofejeva Karlīna. Februārī RCB 
aizsākas cikls «Uzmanības lokā – autors» 
/  karlīna Timofejeva // kasjauns.lv. – Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW.URl.: http://
www.kasjauns.lv/lv/zinas/185946/februari-
rcb-aizsakas-cikls-uzmanibas-loka--autors. 
– Resurss aprakstīts 2016. g. 1. apr.
informācija publicēta arī citos interneta re-
sursos.

30. Zommere Regīna. Bērnu svētkos Vēr-
manītī aicina viesoties bibliotēkas teltī : [par 
bērnu svētkiem «Nāc un piedalies!» Vērma-
nes dārzā] / Regīna Zommere // kasjauns.
lv. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: 
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/202528/
bernu-svetkos-vermaniti-aicina-viesoties-
bibliotekas-telti. – Resurss aprakstīts 2016. 
g. 4. apr.

31. Zommere Regīna. Ciklā «Tu vari! Tu 
dari! Tev izdosies!» – nodarbība «Uztvere» 
: [par lekciju un nodarbību ciklu vecāka ga-
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dagājuma cilvēkiem RCB Torņakalna filiāl-
bibliotēkā] / Regīna Zommere // kasjauns.
lv. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URl.: 
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/201686/
cikla-tu-vari-tu-dari-tev-izdosies-nodarbi-
ba-uzmaniba. – Resurss aprakstīts 2016. g. 
4. apr.

32. Instagramkonjkurrence : [arī par RCB 
Šampētera bibliotēku]. – dāņu val. // Bib-
liotek.org. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URl.: http://bibliotek.org/da/materiale/in-
stagramkonkurrence!/. – Resurss aprakstīts 
2016. g. 4. apr.

RCB filiālbibliotēkas «Daugava» 
atvēršana jaunās telpās

33. Jaunās telpās lasītājiem tiek atvērta RCB 
daugavas filiālbibliotēka / inform. sagat. d. 
ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pieejas veids: tī-
meklis WWW.URl.: http://www.kultura.
riga.lv/public/66901.html. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 4. apr.

34. Zommere Regīna. lasītājiem jaunās 
telpās tiek atvērta RCB daugavas filiālbib-
liotēka / Regīna Zommere // kasjauns.lv. – 
Pie ejas veids: tīmeklis WWW.URl.: http://
www.kasjauns.lv/lv/zinas/192349/lasita-
jiem-jaunas-telpas-tiek-atverta-rcb-dau-
gavas-filialbiblioteka. – Resurss aprakstīts 
2016. g. 1.apr.
informācija publicēta arī citos interneta re-
sursos.

35. Открываются для читателей 
новые помещения филиала «Даугава» 
Рижской Центральной библиотеки // 
Riga.lv. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URl.: https://www.riga.lv/RU/Postingdata/
News/2015/4/pr-rus-jauna+filiale-bibliote-
kai.htm?WBCMode... – Resurss aprakstīts 
2016. g. 4. apr.

Rīgas Domes gada balva kultūrā «Baltais 
zvirbulis» – RCB Sarkandaugavas filiāl-
bibliotēkas vadītājai B. Andrejevai un 
LNB izpilddirektorei Dz. Mukānei 

36. Brinkmane Ilze.   Balva «Baltais zvir-
bulis» par azartisku uzdrīkstēšanos / ilze 

Brinkmane ; tekstā stāsta balvas laureāti // 
izglītība un kultūra. – iSSN 1407-4036. – 
Nr.7 (2015, 9. apr.), 10.-11. lpp. : ģīm. 

37. Rīgā pasniegs Gada balvas kultūrā «Bal-
tais zvirbulis» / inform. sagat. i. Vilde // kul-
tūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URl.: http://www.kultura.riga.lv/pub-
lic/66500.html. – Resurss aprakstīts 2016. g. 
1. apr.

Sabiedrības integrācijas projekts 
«Dialogs. Bilingvāls»

39. Kuzmina Ilze.  Vardulēns palīdzēs ru-
nāt latviski : [par RCB Ķengaraga filiālbib-
liotēkas piedalīšanos nodarbību bērniem 
«Sāksim runāt latviski» organizēšanā] / ilze 
kuzmina //   latvijas avīze. – iSSN 1691-
1229. – Nr.144 (2015, 3. aug.), 5. lpp.

40. Rīgas Centrālajā bibliotēkā aizsākas 
projekts «dialogs. Bilingvāls» / inform. sa-
gat. i. apine // kultūra Rīgā. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URl.: http://www.kultura.
riga.lv/public/66654.html. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 4. apr.

41. Sāksim runāt latviski? Tiekamies dau-
gavas un Ķengaraga filiālbibliotēkā / inform. 
sagat. a. Balode // kultūra Rīgā. – Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URl.: http://www.
kultura.riga.lv/public/68905.html. – Resurss 
aprakstīts 2016. g. 4. apr.

42. Sāksim runāt latviski? Tiekamies RCB, 
imantā, juglā un Pļavniekos / inform. sagat. 
d. ģeibaka // kultūra Rīgā. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URl.: http://www.kultura.
riga.lv/public/70653.html. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 4. apr.

43. Zommere Regīna. Sāksim runāt latvis-
ki? Tiekamies Bolderājā! / Regīna Zomme-
re // kasjauns.lv. – Pieejas veids: tīmeklis 
WWW.URl.: http://www.kasjauns.lv/lv/
zinas/197741/saksim-runat-latviski-tieka-
mies-bolderaja. – Resurss aprakstīts 2016. g. 
4. apr.

Sastādījusi Zinta Geršmane
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iflA GeneRAl confeRence 
in cApe Town: 

«DynAMic libRARies: Access, 
DevelopMenT AnD 
TRAnsfoRMATion»

Doloresa Veilande, 
deputy director, RCB 

in 2015 the 81st general conference of 
the international Federation of library 
associations (iFla) was held in Cape 
Town, South africa. The Rīga Central 
library (Rīgas Centrālā bibliotēka, RCB) 
has taken part in these conferences since 
1999, and during that time we have been 
part of the global library congresses. This 
has only been possible because of financial 
support from the Rīga City Council 

The forum in Cape Town was titled 
«dynamic libraries: access, development 
and Transformation». There were 2089 
delegates from 132 countries. The opening 
session was very friendly. There was a 
professional exhibition, and delegates 
could take part in creative workshops.

of importance at the congress was a speech 
delivered by iFla president Sinikka Sipilä, 
who said that strong libraries mean a 
strong society and that of great importance 
in this is lifelong education and the ability 
of people to use libraries and modern 
technologies.

The iFla Metropolitan library Section 
organised work that was titled «a library 
is a space for anyone who can visit it». The 
library Building and equipment Section 
mostly focused on the accession of libraries.

keywords and guidelines for professionals 
included partnerships with other 

sUmmary

institutions, the development of digital 
services and collections, involvement 
of readers, and library functions such 
as public meeting places and centres 
for entertainment, leisure and social 
protection. it was nice to note, that under 
the auspices of its budget the RCB operates 
in accordance with european and global 
standards for libraries. also important 
is our library’s work with marginalised 
groups in society. To be sure, one of the 
main jobs is to continue our partnership 
with the Rīga local government in the 
development of RCB buildings, facilities 
and network.

i would like to conclude this look at the 2016 
iFla general conference by paraphrasing 
something that was once said by Nelson 
Mandela – that hope exists where there 
is knowledge in the broadest sense of the 
word. a public library is a place, where 
access to education is ensured in the 
most democratic way – for each person 
in accordance with his or her abilities and 
needs.

inTeRnATionAl pRojecT 
expeRience in oRGAnisinG 

AcTiviTies foR senioR 
ciTizens

Daiga Bērziņa,
 head, RCB Library Service
Santa Rukmane, 
chief librarian, RCB Adult Literature 
Department

The RCB has taken part in a «NordPlus» 
mobility programme project «late life 
learning – discovering Pathways for Co-
operative Partnerships».  This has allowed 
us to correlate and analyse information 
about what has been achieved, to share 
that information and to learn about the 
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experience of other countries, that are 
participating in the project, thus finding 
new ideas. Representatives of lithuania, 
latvia, estonia and Sweden took part, 
some of them representing public libraries 
such as the RCB, the Parnu Central 
library (estonia), the Utena a. and M. 
Miskinai Public library (lithuania) and 
the linkoping library (Sweden). Because 
one of the purposes of the project was to 
facilitate partnerships among institutions 
that help to teach senior citizens, there were 
also representatives of other institutions 
that work in this area – the NGo that is 
known as the Utenas University of the 
Third age from lithuania (which was 
the leading partner and grant applicant), 
the linkoping Municipal Senior Citizens’ 
Centre and the linkoping adult education 
Centre from Sweden.

The project was implemented from 
September 2014 until May 2015, and all 
of the participating countries were visited 
during this time. The host organisation was 
always the city library, and each visit was 
focused on specific topics – problems faced 
by senior citizens in terms of learning new 
things, study methods, partnerships among 
various institutions in providing education, 
and problems that senior citizens face in 
terms of finding a motivation to take part. 
a specific programme was organised each 
time.  one of the main elements in training 
senior citizens is to help them learn 
about information and communications 
technologies.

an evaluation of the project showed that 
it is very important to maintain curiosity 
and a desire to learn among senior 
citizens, supporting them with examples 
of best practice and telling them about 
people of their age or slightly older, who 
have confirmed their ability to learn new 
things. For many older people, who have 
retired, there are issues related to free time, 
information and socialisation. libraries 
can help by organising various events and 

services. of importance in this project was 
the University of the Third age, or U3a. 
This concept is rather unknown in latvia, 
but right next door in lithuania, the first 
University of the Third age was established 
in Vilnius in 1995. There are 50 universities 
of that type in lithuania, and rules there are 
more flexible than at a normal institution of 
higher education. The students are officially 
known as listeners, and they are often full of 
enthusiasm about the process. They choose 
a faculty, take specific courses there, but do 
not receive a graduate diploma, because 
studies at the U3a never end. everything 
that we saw and learned about this process, 
impressed us very much, and we wondered, 
why senior citizens in latvia still do not 
have an opportunity to undergo this kind 
of education while spending their free time 
in a way that is full of content.

The cAsTle of liGhT wiTh 
sMokesTAcks of liGhT: The 

cēsis cenTRAl libRARy

Inta Sallinene, 
head specialist, RCB Library Service

on November 11, 2015 specialists from 
the RCB library Service visited the Cēsis 
Central library, where its director, Natālija 
krama, offered us a tour of the building 
and a roundtable discussion with library 
specialists.  We also engaged in small 
working group discussions to talk about 
specific aspects of the work of a librarian. 
The Cēsis Central library is the region’s 
main library, and it provides consultations 
throughout the Cēsis administrative 
district.

Since the building’s renovation it has been 
fully accessible to differently abled people. 
down in the basement are storage facilities 
for books, that are in less demand, as 
well as for the library’s archive.  architect 
juris Poga, who led the renovation effort, 
tried as much as possible to preserve the 
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few historically authentic elements, that 
speak to the building’s individuality and its 
former glory. The renovated building seems 
very large, but the librarians say, that it still 
does not ensure all functions.  For instance, 
there is no room for a large event, so they 
are impatient about a planned annex. The 
library has a very diverse readership. The 
director says, that the main thing is to 
provide an environment, in which everyone 
feels comfortable and undisturbed.

Many library specialists, who are well 
known among latvia’s circle of librarians, 
work specifically in Cēsis, where traditions 
established by previous generations of 
colleagues are still held in high esteem.  
Sincerity, a sense of humour and classical 
values from new perspectives – that is what 
we felt at the Cēsis Central library. latvia 
is enriched by the Cēsis Castle of light 
with its smokestacks of light.

TRAininG AT The kulDīGA 
AnD pelČi libRARies

Inta Sallinene, Zinta Geršmane, 
head specialists, RCB Library Service

on june 2, 2015, the RCB organised 
a training tour to the kuldīga Central 
library and the Pelči Parish library. The 
first public reading room in kuldīga was 
opened in 1920. later it became a public 
library and moved from place to place until 
settling into a former city synagogue on 
august 22, 2011.

one of the departments of the kuldīga 
Central library is the automation 
and information Resource Processing 
department or aiRaN. it has three 
employees who do everything, that is 
necessary in popularising and digitising 
regional research materials, organising 
databases and visual exhibitions and 
organising records of memories on audio 
and video.

There are several interesting projects, 
that involve both the library and the local 
museum. Both institutions have combined 
their collections to offer virtual exhibitions 
such as «The 25th anniversary of the 
kuldīga Branch of the People’s Front of 
latvia», «The old kuldīga Castle Hill – 
a 2014 archaeological Monument» etc. 
They have also worked hard in collecting, 
documenting, processing and publishing 
life stories and memories.

Regional research is among the most 
important work for the kuldīga library, 
and it works closely with all other libraries 
in the kuldīga administrative district. 
on May 23, 2015, the library completed a 
regional research competition for librarians 
from the public libraries of kuldīga, 
alsunga and Skrunda, «The laborious 
regional researcher».
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The Pelči Castle was designed by the 
architect Wilhelm Neumann and built 
from 1900 until 1904 for Prince Mikhail 
von lieven. Today the castle houses 
the developmental centre of the Pelči 
Special Boarding School and the Pelči 
Parish library. The library has received 
international recognition such as an 
innovation prize for educational projects 
at public libraries from the electronic 
information for libraries organisation. 
The prize was for a children’s project «The 
Small School of Regional Research».

in 2014 the director of the Pelči Parish 
library daina Girvaite was given the 
kuldīga administrative district Culture 
Prize for her creativity and her daring.

bilinGuAl evenTs foR 
pReschool chilDRen

Ingūna Stranga, 
head specialist, RCB Library Service

The Rīga City Council’s department of 
education Culture and Sports supported 
the «dialogue: Bilingual» project, which 
offered the RCB and branch librarians to 
take part in activities aimed at learning 
information, that helps to understand 
bilingual education, also learning about 
methods in terms of working with children 
for whom the latvian language is not the 
native language.  The process was conducted 
by a senior specialist and methodologist 
from the latvian language agency, Vineta 
Vaivade, and a doctoral student in media 
pedagogy at the University of latvia, 
liene Valdmane.  Given the importance 
of the topic and the fact, that the number 
of participants was limited, this article 
includes a condensed look at the topics, 
that were discussed during the speeches 
that were delivered, also describing the 
methods that groups of RCB librarians 
and individuals used, the ideas that they 
came up with in terms of applying those 

methods, and the resources that were 
mentioned by the lectors and those that 
are available on the internet. The purpose 
is not to teach the language, but instead to 
create an environment, in which it can be 
developed. librarians assist in the process, 
in which the main «teaching material» 
involves situations of communication. 
That is the way to organise bilingual events 
for children – not lessons, but instead an 
examination of the surrounding world in 
a way, that uses the natural curiosity of 
children.

exAMples of besT pRAcTice 
in oRGAnisinG bilinGuAl 

evenTs foR pReschool 
chilDRen AT libRARies

Ingūna Stranga, 
head specialist, RCB Library Service

Bilingual communication is a special 
form of communication, and that requires 
specific knowledge.  That is why the benefits 
of the «dialogue: Bilingual» project is 
important – new skills in working with 
minority preschool age children. during 
the project the RCB Children’s literature 
department and nine branch libraries in 
various parts of Rīga organised 38 bilingual 
events, at which more than 120  children 
were encouraged to learn and improve 
their latvian language skills. The target 
audience was made up of children aged 4 
to 7, who were not attending preschool, 
often because they had fewer opportunities 
to learn the latvian language. it can 
be said at this time that RCB librarians 
are competent specialists, who have 
ensured outstanding results in working 
with minority children in an excited and 
energetic way. a survey of the parents of 
participants (42 questionnaires) showed, 
that all of them felt that the bilingual 
activities at the library were useful for the 
children. The greatest praise related to the 
librarians, a friendly atmosphere, a positive 
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attitude and the teaching method. Parents 
asked for more frequent bilingual events, 
that would be of interest to their kids.

leARninG AnD RelAxinG AT 
The cenTRAl libRARy: 
The Music AnD ART 

DepARTMenT 
(fRoM 2012 To The pResenT DAy)

Gunta Ozola, 
head of RCB Adult Literature Department

in 2011 the Rīga City Council provided 
the RCB with 600 m2 of additional space 
at Brīvības Street 49/53, which allowed the 
library to reorganise itself. The second floor 
was turned over to a collection of art and 
music materials, which have been available 
to visitors since 2011. The collection is 
based on materials from the RCB and 
four branch libraries (the RCB, «Tilts», 
the Foreign language library and the old 
Rīga branch). Visitors have access to a quiet 
reading room, a reading room focused on 
latvian art and a regional research reading 
room with a large and systematically 
updated range of materials about the 
history of Rīga and the RCB. There is also 
an area for events, aimed at various target 
audiences – concerts (classical, popular 
and informal music, as well as folklore), 
meetings with actors, writers and artists, 
as well as presentations of new books, that 
are organised in partnership with major 
publishing houses.

The ThiRD biŽuMuiŽnieki 
MeeTinG AT bišuMuiŽA

Ingrīda Rasa, 
head of RCB Bišumuiža branch
Margita Zemīte, 
senior librarian, RCB Bišumuiža branch

events organised for residents of the 
local administrative district at Bišumuiža 
have become a fine tradition.  Historical 
materials from the library show that each 

meeting has had a special taste, and that 
was true this time, too. The meeting was 
held under 100-year-old linden trees in 
the garden of Bišumuiža, where all 30 
participants felt comfortable. a docent at 
the department of Church and Religion 
department of the University of latvia’s 
Faculty of Theology, associate Professor 
andris Priede, is a local resident, and his 
many serious and respected titles have 
never kept him from being the heart and 
soul of each meeting.

The 150Th AnniveRsARy of 
The biRTh of

 RAinis AnD AspAzijA

Renāte Krūma ,
head librarian, RCB Adult Literature 
Department

The Small Guild, which is a centre for 
culture and folk art in Rīga, organised 
a cycle of four events dedicated to the 
playwrights Rainis and aspazija. Small 
Gild project director linda Āboliņa asked 
the RCB to become involved in the events. 
We decided to organise two events and 
agreed, that the genre might be a lecture 
and a performance. We titled the first event 
«aspazija and Rainis: Beginning and end,» 
and called the other one «aspazija and 
Rainis: letters».  Both events received a 
great response from the audience. Next we 
were asked to supplement the former event 
with a few other fragments to supplement 
the opening of a photo exhibition by 
eiženija Freimane «That Which Changes 
Will Survive» at the RCB daugava branch.  
The RCB Ķengarags branch also asked us 
to present the lecture and performance of 
«aspazija and Rainis: Beginning and end.» 
That was on december 12. The scripts for 
the events are nearby, and all four of us 
actors and musicians are looking for new 
challenges. We hope, that interest in the 
two great playwrights and poets will never 
end.
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The AuThoR AT The cenTRe 
of ATTenTion 

Renāte Krūma, 
head librarian, RCB Adult Literature 
Department

The reading cycle was initially called «Big 
Reading», because there was a television 
programme at that time with the same title. 
For the second year now, however, visitors 
to the library are familiar with a club that 
is called «The author at the centre of the 
attention». although the title has changed, 
the concept has not. First of all, the focus 
is not on latvian authors, who are active 
at this time, because we can invite them to 
meet personally with readers. Second, the 
authors, whom we consider, mostly write 
prose and have written at least one novel. 
Third, the authors are ones who worked 
during the 20th century.

woRk wiTh The younGesT 
ReADeRs AT 

The Rcb zeMGAle bRAnch

Sallija Krauze, 
head librarian, Zemgale branch
Dzidra Gudļevska, 
senior librarian, Zemgale branch

We start to work actively with groups of 
children, when they are still very young. 
We conjure up a world of fairy tales, 
appearing as fairies, easter chickens, a 

rabbit, an owl, a butterfly, a bee etc. We 
often sew our own costumes, making use 
of green worm and owlet masks from the 
«Children’s jury.»  our youngest readers 
learn about the labyrinths of our library 
shelves with the help of a little train, called 
Tomiņš, which is always merry and active. 
Together with our hard-working readers 
we have built our own «Castle of light», 
which is made of small, large and very large 
and heavy books. our partnership with 
local schools, such as the Rīga estonian 
elementary School, the Rīga No 47 High 
School, the Rīga No 94 High School, the 
Rīga No 95 High School etc., has continued 
from year to year. We also encourage 
the kids to engage in regional research, 
studying the nearby regions of atgāzene 
and Mārupe. The project, that was titled 
«Contrasts in atgāzene» was particularly 
interesting.  We worked with the «Three 
Colours» art education centre, the Rīga 
estonian elementary School, the School 
of Business «Turība» and the Pārdaugava 
School of Music and art. The Rīga 2014 
organisation supported us. local residents, 
students and schoolchildren took active 
part. Teenagers and upper-grade students 
are our most complicated target audience. 
each year during latvia’s national holiday 
we invite employees from the Recruiting 
and Young Guard Centre, the Home Guard 
or the Naval Coast Guard to visit us. it is 
a delight to watch, how the attitudes of 
young people who believe that nothing can 
surprise them, change during these events. 
indeed, they become very much interested 
in taking part in the process.

Tulkojis kārlis Streips
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