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“Draudzība Ziemeļos” – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

Sauriesu bibl Ziemelvalstis.JPG Sauriešu bibliotēka Ziemeļvalstu bibliotēku lasījumos
iesaistās kopš 2007.gada. Arī šogad, kā citus gadus, sadarbībā ar Stopiņu pamatskolu notika
Rīta stundas lasījums. Ik gadu, lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, ar bērniem un jauniešiem
esam gan radoši darbojušies, gan pārrunājuši lasīto. Iepriekšējo gadu stāstos daudz bijis gan
par bērnu un jauniešu savstarpējām attiecībām, attiecībām ar pieaugušajiem, gan
palīdzēšanu citiem vajadzīgā brīdī, gan draudzību, kas bija šī gada tēma. Ar Stopiņu
pamatskolas skolēniem un skolotāju Valentīnu Greiškāni tikāmies dienas centrā “Saurieši”,
aicinot klausīties lasījumu, un iesaistīties sarunā ar jauniešiem Aiju Šibajevu.
Lasot Marjunas S. Šelnesas stāstu “Raksti smiltīs” par meiteņu draudzību, kas izjuka vienai
sākot draudzību ar puisi, par spēju lūgt piedošanu un piedot, jauniešos tika rosinātas
pārdomas par to, kā viņi izprot draudzību, ko viņiem nozīmē draudzība, vai viņi paši ir labi
draugi.
Sarunā lūdzu iesaistīties Aiju, jo viņas ikdienas darbs saistīts ar bērniem un jauniešiem,
redzot gan to kā viņi sadarbojas viens ar otru, gan kā izturas, kad rodas nesaskaņas kādā
jautājumā. Lai varētu runāt par draudzību, lūdzu pateikt, ko katram tā nozīmē, kā jaunieši to
izprot. Katram runājot, no dzijas tika satīts draudzības kamols.
Visvairāk jauniešiem draudzība nozīmē atbalstīt vienam otru grūtā brīdī, lai blakus ir uzticams
draugs, kad tas nepieciešams.
Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(01.12.2015.)

“Latvijai 97! Vārdi”
Oktobra sākumā Sauriešu bibliotēku uzrunāja radošās grupas HansaMedia pārstāve, stāstot
par ideju, kas tiek realizēta kopš 2012.gada – veidots apsveikums Latvijai. Šī gada ideja –
"Latvijai 97! Vārdi", kas tika veidots, 97 pirmklasniekiem lasot tekstu no 97 izdotām
grāmatām, kas hronoloģiski izdotas no 1918. - 2015. gadam. Grāmatas no katra gada
izvēlējās Latvijas Nacionālā bibliotēka, tās tika paņemtas no Gaismas pils un apbraukātas 97
bibliotēkas visā Latvijā. Pirmklasnieki lasīja rindkopu no kādas grāmatas. No dažādiem
vārdiem, kas izlasīti, rakstnieks Pauls Bankovskis izveidojis apsveikumu, kas skan kā
stāstiņš-pantiņš, ko radījuši 97 pirmklasnieki dažādās Latvijas bibliotēkās.
Matīss Dirvēns godam pārstāvēja Stopiņu novadu Sauriešu bibliotēkā, lasot rindkopu no
2001.gadā izdotās A.Kolberga grāmatas “Rīga kājāmgājējiem”. Paldies par atsaucību
Matīsam un viņa ģimenei!

Apsveikuma video pirmizrāde notika 11.novembrī LTV1 raidījuma “Panorāma” noslēgumā.
Video pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=JVINarP9fBk
Par projektu (no Hansa Media grupas materiāliem):
2015. gadā šo video apsveikumu radošā grupa vēlas veidot kā veltījumu latviešu literatūrai,
valodai, grāmatniecībai, bibliotēkām un pirmklasniekiem. "Latvijai 97! Vārdi" video
apsveikums tiks veidots, lasot tekstu no 97 izdotām grāmatām, kas hronoloģiski izdotas no
1918. - 2015. gadam. Grāmatas no katra gada izvēles Latvijas Nacionālā bibliotēka, tās tiek
paņemtas no Gaismas pils un apbraukātas 97 bibliotēkas visā Latvijā. Grāmatas bērni
(pirmklasnieki) atver 18. lapaspusē un lasa rindkopu. No dažādiem vārdiem, kas izlasīti,

rakstnieks Pauls Bankovskis izveido apsveikumu, kas skan kā stāstiņš-pantiņš, ko radījuši 97
pirmklasnieki dažādās Latvijas vietās. Filmēšanas lokācija: vietējās bibliotēkas.
Mērķis: popularizēt latviešu valodā izdotās grāmatas kopš Latvijas neatkarības atgūšanas,
uzrunājot jauno paaudzi lasīt, kopt valodu, apmeklēt bibliotēkas, interesēties par latviešu
literatūru. Apsveikt Latvijas iedzīvotājus un Latvijas valstij piederīgos visā pasaulē mūsu
valsts deviņdesmit septītajā dzimšanas dienā ar tematisku video sveicienu, atgādinot, ka
ikviens no mums ir svarīgs Latvijai. 97 pirmklasnieki 97 grāmatas un kopīgi izveidots
apsveikums mūsu valstij.
Ilgtermiņa mērķis ir dokumentēt Latvijā dzīvojošus pirmklasniekus un grāmatas, kas simbolizē
97 gadus Latvijas vēsturē.
Visi video apsveikumi – "Latvijai 94! Gadi", "Latvijai 95! Darbs”, „Latvijai 96! Robežlīnija", kā
arī šī gada,
skatāmi: https://www.youtube.com/watch?v=bIUTe7cagIQ&list=PLwm9jvbQre3dIwMzo332_c
RZBT1yzidXj
Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(12.11.2015.)

No zinātkāra pirmsskolnieka līdz nopietnam zinātniekam
Ikdienā bibliotēku apmeklē gan pirmsskolas, gan jaunākā vecuma bērni, jaunieši un
pieaugušie. Katram ir savs mērķis – izvēlēties literatūru atpūtai vai uzziņai, atrast informāciju
par noteiktu tēmu grāmatās, internetā. Viszinātkārākie ir pirmskolas bērni, kuri apmeklē
bibliotekārās stundas un viņiem sagatavotos tematiskos pasākumus, daudz vēlas uzzināt
skolēni, jo sevišķi projektu nedēļās, sagatavojot savus pētnieciskos darbus. Vai vienmēr
grāmatās, bibliotēkā pieejamajās datubāzēs un interneta brīvpieejas resursos viņi var saņemt
visus sev nepieciešamos datus, kas ir zinātniski pamatoti? Kaut arī tehnoloģiju progress
paver plašas iespējas informācijas ieguvē, zināšanas ir ļoti svarīgas, tādēļ Sauriešu
bibliotēkas vadītāja 20.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) apmeklēja ikgadējās
Open Access nedēļas ietvaros notiekošo starptautisko konferenci "Atvērtā zinātne - pētnieku
ieguvums 21.gadsimtā". Konferencē akcentēta atvērtā piekļuve zinātniskiem pētījumiem
plašai sabiedrībai – iespējas pētniekiem, pieejamības nodrošināšana sabiedrībai.
Konferences plenārsēdi atklāja LNB direktors Andris Vilks, uzsverot šī jautājuma aktualitāti
Zinātniskajām un Akadēmiskajām bibliotēkām, kā arī, paužot viedokli, ka: “Zināšanu
sabiedrību var attīstīt, ja ir piekļuve zināšanām”. Arī Latvijas Universitātes (LU) prorektore
humanitāro un izglītības zinātņu jomāIna Druviete savā uzrunā uzsvēra zināšanu pieejamības
plašai sabiedrībai nepieciešamību.
Pieredzē dalījās Latvijas un ārvalstu pārstāvji – Lauma Sīka, padomniece (pētniecības un
kosmosa jautājumos) Latvijas pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Iveta
Gudakovska, OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītāja, Irina Kučma, Open Access
programmas vadītāja, starptautiskā bezpeļņas organizācija "Elektroniskā Informācija
Bibliotēkām" (EIFL), Nīderlande un Martins Donelijs, Lielbritānijas Digitālās pārvaldības
centra vecākais institucionālā atbalsta referents, Lielbritānija. Katrs savā referātā sniedza
ieskatu par pieredzi pārstāvētajā organizācijā, kā arī viedokli par atvērtās piekļuves
nepieciešamību no zinātnieku, datu uzturētāju un sabiedrības skatījuma. Apkopojot sniegto
informāciju saprotams, ka zinātnieki un sabiedrība, jo sevišķi jaunie pētnieki, ir ieinteresēti
zināšanu atvērtai piekļuvei, kas zinātniekiem ļauj būt atpazīstamiem un sabiedrībai brīvi
piekļūt vajadzīgiem datiem. Būtiski ir nodrošināt piekļuvi pārbaudītiem, ticamiem, vērtīgiem
datiem, nodrošināt datu uzturēšanu un pārvaldību, publiskošanas uzraudzību, kas būtiski
autortiesību ziņā, kaut arī zinātnieki vēlas būt atvērti un dalīties ar savu pētījumu rezultātiem.

Pēc plenārsēdes seminārā “Bibliotēku loma atvērtās piekļuves kustības veicināšanā” Māra
Jēkabsone, LNB pastāstīja par atvērtās piekļuves žurnāliem un repozitārijiem, uzsvēra
bibliotēku lomu atvērtās piekļuves resursu popularizēšanā, veicinot zināšanu pieejamību
plašai sabiedrībai. Ludmila Peņicina, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) IT dienesta vadošā
analītiķe prezentēja RTU 2008.gadā ieviesto zinātniskās darbības informācijas sistēmu, kurā
tiek nodrošināta pētniecisko darbu publicēšana, autorizētā un publiskā pieeja gan
kopsavilkumiem, gan pilniem tekstiem. Pašlaik gan RTU kā mērķauditoriju izvēlējušies
akadēmisko un zinātnisko personālu, doktorantūras studentus un darbiniekus. Savukārt
Liliana Nēruta, Tartu Universitātes bibliotēkas datu bibliotekāre savā prezentācijā par Tartu
augstskolas bibliotēku, līdzīgi kā Māra Jēkabsone, akcentēja bibliotēkas lomu un nozīmi
zināšanu piekļuvē, atzīmējot bibliotēku kā ekspertu informācijas strukturēšanā,
informācijpratības apmācībā, kā arī zinātniskās bibliotēkas nozīmi komunikācijā ar
augstskolas departamentiem.
Kaut arī publiskās bibliotēkas ikdiena nav saistīta ar zinātniski-pētniecisko darbību, iegūstot
zināšanas par Open Access jeb atvērto piekļuvi, mēs savā ikdienas darbā, īpaši skolēniem
projektu nedēļās un vidusskolēniem pētniecisko darbu izstrādē, varam palīdzēt atrast
vajadzīgo informāciju, kas sniedz ticamus, pārbaudītus datus.

Lai kļūtu zinoši, daudzi jaunākā vecuma bērni jau pirmskolā apmeklē bibliotēku. Tie bērni, kuri
apmeklē Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupiņas, apmeklējot bibliotekārās stundas
kopā ar audzinātājām, iepazīst bibliotēku un uzzina, ko te var darīt. Iepriekšējā mācību gadā
“Zīļuki” un “Taurenīši” cītīgi apguva bibliotēkzinības, tādēļ šogad sākām ar nelielu filmiņu
skatīšanos par grāmatām un lasīšanu. Šīs filmiņas veidojuši lasīšanas veicināšanas
programmas “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2014” dalībnieki – Sauriešu bibliotēkas
lasītāji. Vija parāda filmiņā, ka var atrast dažādas lietas, bet ko ar tām darīt? Citā filmiņā
Artūrs un Jānis noskaidro, ko grāmatas dara, kad mēs tās neredzam, bet kāda ģimene
parāda, ka lasīšana ir vērtība, kas viņus vieno. Pēc filmiņu noskatīšanās bērni uzzināja kā tās
top un, ka tas nemaz nav sarežģīti, tikai jābūt ļoti pacietīgam. Bērniem ļoti iepatikās redzētās
filmiņas, tādēļ kopīgi paskatījāmies vēl dažas, ko var atrast brīvpieejas resursos, lai bērni gūtu
lielāku priekšstatu par to, cik dažādas gan izglītojošas, gan izklaidējošas filmiņas var izveidot.

Vajag tikai ideju un vēlmi darboties! Nobeigumā katra grupiņa saņēma uzdevumu – izlasīt
bibliotekāres iedotu pasaku, izdomāt kā vēlētos to parādīt, lai kopā ar bibliotekāri “Zīļuki” un
“Taurenīši” izveidotu savas filmiņas.
Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(29.10.2015.)

Gaismas pils – lepnums par to, kas mums ir
Sauriešu bibliotēkas lasītājiem – “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” dalībniekiem bija iespēja
doties ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ekskursija pa “Gaismas pili” raisīja
dalībniekos visdažādākās emocijas, izjūtas, kuras daži pauduši, lai rosinātu arī citus gan
izbaudīt grāmatu pasaules burvību, gan apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Ir labi, ka protam rakstīt... Ir labi, ka protam lasīt... Ko, par ko, kad un cik daudz, tas, lai paliek
paša cilvēka ziņā!
Iespēja ir dota... Meklēsim to Gaismas pilī. Leposimies, ka esam latvieši!
Inta Gruzdule-Borovoja
Noteikti gribu pateikt paldies par iespēju nokļūt un apskatīt šo bibliotēku klātienē.
Par to bija daudz dzirdēts, daudz runāts, bet tā arī nekad savām acīm redzēts.
Pirmais iespaids par bibliotēku jau veidojās no ārpuses. Tā ir milzīga celtne ar interesantu
arhitektūrisko risinājumu.
Ieejot iekšpusē tikpat iespaidīgas ir flīzētās grīdas un augstie griesti, bezgalīguma sajūta. Kad
skatījos uz “Tautas grāmatu plauktu”, radās tāda sirreāla sajūta, mistiska, kā tās grāmatas
nekrīt virsū un kā tie cilvēki staigā virs galvas. Papētot klātienē, skaidrs, ka šo efektu rada
spēlēšanās ar materiāliem un gaisma.
Lielu iespaidu atstāja arī viesošanās bibliotēkas 11. un 12.stāvā, kad skatam paveras visa
Rīga ar abiem upes krastiem.
Par pašu bibliotēku pagaidām ir vairāk tādas kā muzeja sajūtas. Droši vien domas mainās,
kad tur ej pats kā lasītājs un meklē konkrētas grāmatas, lasi.
Iesaku apmeklēt katram, lai kaut reizi redzētu to savām acīm un izveidotu savu priekšstatu
par Gaismas pili, kas balstītos uz jūsu sajūtām un radīto noskaņu.
Inga Branta-Čepule
Tas ir kaut kas neaprakstāms. Ieejot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - “Gaismas pilī”, paveras
tik daudz iespēju, domu un ideju. Paskatoties uz augšu, var tik nodomāt, vai kaut kas tik
skaists var būt? Tā sajūta, ka mūsu mazajā valstī, kaut kas tāds ir iespējams katram
cilvēkam. Ja man likās, ka tur ir tikai domāts par lielajiem lasītājiem, ekskursijā redzētais mani
pārliecināja par pretējo. Arī mazajiem lasītājiem ir sava telpa, sava pasaule, kuras centrā ir
viņi un viss, ko mazam lasītājam vajag. Staigājot pa bibliotēku, liekas, ka tā ir cita pasaule, kur
tevi neviens netraucē. Viss ir tik kluss, un tas arī dod to sajūtu, ka esi bibliotēkā, kur cits citu
ciena. Šķiet, ka tas viss vēl ir brīnums, bet uzbraucot pašā augšā ar liftu vienkārši gribas

klusēt un vērot to skaistumu, ieslīgt savās domās un pavadīt tur kaut visu dienu. Es tiešam no
visas sirds saku, ka tas ir tā vērts, aizbraukt tur, būt lasītājam, paņemt grāmatu rokās,
apsēsties pie loga un būt tikai ar sevi.
Sonora Āboliņa
Ekskursiju ļoti labi ievadīja pastaiga pa skaisto Daugavas krastmalas promenādi. Izrādās, lai
arī dzīvojam tuvējā Pierīgas novadā, lielākoties neviens vēl nebija izmantojis iespēju baudīt
mūsu galvaspilsētas skatus no šāda skatupunkta. Tas bija jauki!
Man jaunā bibliotēkas ēka vienmēr ir patikusi ar savu stilu, bet jo īpaši ar savu iekšējo
struktūru. Kad ir redzētas vairākas bibliotēkas ārvalstīs, kā arī atceroties, kādās telpās
iepriekš atradās bibliotēka, tad gribas ar lepnumu teikt, ka beidzot arī mums ir Gaismas pils,
kur ir plašums un gaisma. Par tās iekšējo saturu vēl arvien tiek domāts, jo bibliotēkā turpinās
pārkārtojumi, uzlabojumi un papildinājumi, tiek meklēti optimāli risinājumi.
Lielu pārdzīvojumu izjutām Ziedoņa zālē, jo koncertzāles lielisko akustiku pārbaudīja Marika
un Elīza Kavalas. Klausītājiem patika izpildījums, bet Elīza piepildīja savu sapni - reiz dziedāt
uz šīs skatuves.
Bērnus iejūsmināja lielais grāmatu daudzums, mums tika dota iespēja iegriezties arī vienā no
lasītavām, kur parasti tūristus neved. Tur bija redzams, kā cilvēki izmanto bibliotēku – var brīvi
iet pie plauktiem, paņemt nepieciešamās grāmatas un tās lasīt. Kā norādīja ekskursijas
vadītāja, cilvēki darbojas pilnīgi savā nodabā, neviens netiek kontrolēts.
Elpu aizraujoši skati pavērās no bibliotēkas augšējiem stāviem. Te nu var teikt, ka visa Rīga
mums bija pie kājām.
Ekskursija rosināja pieaugušajiem apmeklēt LNB vēlreiz un kļūt par tās lasītāju, savukārt
bērniem tā parādīja grāmatu vērtību un nozīmīgumu.
Aija Sausiņa
Ar interesi piedalījos Sauriešu bibliotēkas rīkotajā pasākumā – apmeklēt Latvijas Nacionālo
bibliotēku. Bija jauki kopā ar dažāda vecuma lasītājiem, sevišķi ar jauno paaudzi, piedalīties
pastaigā gar Daugavu, iepazīstot bibliotēkas ārējo veidolu. Jau ekskursijā pa LNB ēku
iepazināmies ar bibliotēkas izvietojumu, kārtību, lasītāju zālēm. Bērnu lasītava ir jauka, labi
apmeklēta.
Visi dalībnieki šajā pasākumā bija draudzīgi, priecīgi braucām mājup. Labi, ka autobuss no
domes mūs izvadāja. Vēlams līdzīgus pasākumus rīkot biežāk.
Vija Kaļčeva
Sauriešu bibliotekāru Kristīnes un Aijas aktīvā rosība, iesaistot mazos un lielos lasītājus
grāmatu mīlēšanā ir apbrīnojama. Šobrīd, kad visu sveram un mēram redzamās un taustāmās
lietās, pierādīt grāmatu lasīšanas vērtību nav viegli. Piedzīvojums – ekskursija uz jaunuzcelto
Latvijas Nacionālo bibliotēku noteikti ir stimuls bērniem un vecākiem iekļaut grāmatu savā
ikdienā un domās. Liels paldies par iespēju uzkāpt līdz augstākajam 68,3 metru punktam, no
kurienes Rīga paveras kā uz delnas. Paldies par iespēju ieraudzīt leģendāro Latvju Dainu
skapi un miniatūro grāmatiņu vienas rūtiņas lielumā. Paldies gidei Ilzei, kura prata pievērst
uzmanību dažiem spilgtiem faktiem no bagātīgās LNB vēstures, lai piesaistītu mūsu
ekskursantu grupas uzmanību. Cik atsaucīgi iemirdzējās mazā, citbrīd nepaklausīgā Janča
acis, kad gide stāstīja par grāmatu miljoniem LNB jaunajā ēkā. Izrādās to ir ap 7 miljoniem, jā,
viņa liks aizdomāties par redzamām vērtībām, kas mērāmas gan skaitļos, gan faktos. Gides
emocionālais stāstījums par Imanta Ziedoņa zāli, par cilvēku roku grāmatu ķēdi ziemas
spelgonī, kā arī mūsu ekskursijas dalībnieces Māras Zebaueres atmiņas par Novadu kopējo
sadziedāšanos LNB ēkā saviļņoja mūsu sirdis. Pēc ekskursijas aizdomājos par to, ka

Gaismas pils nu ir uzbūvēta, izstaigājama un nofotografējama, bet katram pašam mums ir
jāizvirza savs mērķis un jāuzkāpj savā iekšējā virsotnē. Lai tas mums izdodas!
Ilze Kļaviņa

Paldies visiem lasītājiem, kuri ar savu dalību programmā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija”
atbalsta, novērtē bibliotēkas darbību. Ļoti priecājos par ikvienu, kurš piedalījās ekskursijā, ar
interesi vēroja, klausījās, pētīja, jo īpaši vismazāko grāmatiņu, mūsu tautas lielo vērtību Dainu
skapi un Tautas grāmatu plauktu. Dzirdēt par mūsu “Gaismas pili” ir viens, bet redzēt pašam
– novēlu ikvienam!
Arī šogad Sauriešu bibliotēka turpina dalību lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu,
Jauniešu un Vecāku žūrija”, kurā iesaistīties aicināts katrs, kuram ir interese lasīt un vērtēt!
Uz tikšanos bibliotēkā!
Kristīne Cimdiņa
(03.08.2015.)

Vai Tu vari tā kā mēs?

Pavasara saulītei kļūstot spožākai un siltākai, visiem patīk vairāk uzturēties ārā, jo sevišķi jau
bērniem. Noslēdzot mācību gadu, kurā apgūtas zinības par bibliotēku, Latvijas vēsturē
nozīmīgiem notikumiem, kopā lasīti jauki stāsti par Trollīšiem Muminiem Stopiņu pamatskolas
PII (pirmsskolas izglītības iestāde) “Zīļuki” un “Taurenīši” kopā ar audzinātājām un bibliotekāri
devās uz rotaļu laukumu, lai lasītu dzejoļus un klausītos nelielus stāstiņus, kuros rakstīts par
dzīvniekiem un putniem, un kopīgi attēlotu viņu kustības. Tās ir interesantas dzejoļu un stāstu
– vingrošanas grāmatas bērniem, kuras izmantojot var veidot atraktīvas vingrošanas
nodarbības vai mājās veikt aizraujošu rīta rosmi.
Pasākums bija ne tikai aizraujoša, bet arī izglītojoša un lasīšanas veicinoša aktivitāte, jo
notika bilingvāli un, lai varētu parādīt vingrojumu, jāizlasa dzejolis vai stāstiņš par kādu
dzīvnieku vai putnu.
“Zīļuki” un “Taurenīši” bija divas komandas, kur vienai bija jānoklausās bibliotekāres lasītais,
tad jāattēlo dzīvnieka vai putna kustības, ko savukārt pretinieku komandai bija jāatmin. Kad
atminējums bija pareizs, tad abas komandas kopā ar audzinātājām “lidoja” kā kukainīši, lēca
kā zaķi, soļoja kā zosis, badījās kā kazas utt.
Šo jautro aktivitāti noslēdza patīkas pārsteigums – neliels pikniks, ko bija sarūpējušas
audzinātājas.
Paldies Stopiņu pamatskolas PII metodiķei Kristīnei un grupiņu audzinātājām par interesantu
un aktīvu sadarbību!
Novēlu “Zīļukiem” un “Taurenīšiem” jauku, interesantiem notikumiem bagātu vasaru! Uz
tikšanos rudenī!
Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(29.05.2015.)

Pavasara aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Ikdienas darbā viens no bibliotēkas uzdevumiem ir nodrošināt apmeklētājiem nepieciešamo
informāciju, izmantojot visus bibliotēkā pieejamos resursus. Tādēļ svarīgi ir veidot krājumu
visu iedzīvotāju, bibliotēkas pastāvīgo lasītāju, novadā strādājošo interesēm un
informacionālajām vajadzībām. Bibliotēkas lasītāju vidū ir jaunie vecāki un pedagogi, kuri ir
ieinteresēti izaudzināt jaukus, veselīgus un izglītotus bērnus, sniedzot viņiem zināšanas,
palīdzot apgūt dzīvē nepieciešamās prasmes un iemaņas. Sauriešu bibliotēkā tiek veltīta
īpaša uzmanība literatūrai par bērnu attīstību no viņu pirmajām dienām, audzināšanu,
prasmju un iemaņu attīstīšanu, kas var palīdzēt vecākiem ikdienā esot kopā ar saviem
bērniem un pedagogiem viņu profesionālajā darbā.
Sauriešu bibliotēkas vadītāja tikās ar Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) pedagogiem, lai iepazīstinātu ar bibliotēkas krājuma attīstības principiem un virzieniem,
akcentējot sarunu par sadarbību ar PII pedagogiem. Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas
grupiņas ar audzinātājām apmeklē bibliotēku, lai uzzinātu ko te var darīt gan lieli, gan mazi.
Bibliotēkā vecāko grupiņu audzēkņiem tiek organizētas arī tematiskās tikšanās, kas saistītas
ar svētku un atzīmējamām dienām Latvijā, kā arī atbilst PII nedēļas tēmai. Pasākumos tiek
izmantoti bibliotēkas krājuma resursi par noteikto tēmu. Tikšanās laikā PII pedagogi tika
iepazīstināti arī ar literatūru, kas viņiem var būt noderīga dažādu pasākumu organizēšanā –
idejas telpu dekoriem, veidot pašu rokām, ludziņu iestudējumiem utt. Pedagogi tika aicināti uz
sadarbību gan apmeklēt bibliotēku ar bērniem, gan izsakot viedokli un redzējumu, kāda veida
un satura resursi ir viņus profesionālajās interesē, lai bibliotēkā tiktu veidots kvalitatīvs,
daudzpusīgs un aktuāls krājums.
Bibliotēkas krājums ir būtiskākais instruments, nodrošinot kvalitatīvu informāciju. Attīstot
pakalpojumus un strādājot mūsdienu informatīvajā telpā, svarīgi ir nodrošināt arī ātru piekļuvi
informācijai par bibliotēkas krājumu. Bibliotēkā ir veikts apjomīgs un rūpīgs darbs pie krājuma

rekataloģizācijas – ziņu pievienošanas par Sauriešu bibliotēkas krājumu Pierīgas novadu
bibliotēku kopkatalogā. Tagad ikviens interesents var attālināti uzzināt par Sauriešu bibliotēkā
pieejamajiem izdevumiem krājumā (grāmatas, audiovizuālie un elektroniskie dokumenti) un
abonētajiem prese izdevumiem (avīzes un
žurnāli): http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/9/home.aspx, kā arī to pieejamību eksemplāru
ziņās, t.i. redzams vai izdevums atrodas bibliotēkā vai arī izsniegts lasītājam.
Līdz ar visu ziņu par krājumu pievienošanu elektroniskajam katalogam bibliotēkā aprīlī
uzsākta automatizētā lasītāju apkalpošana – grāmatu un citu izdevumu izsniegšanasaņemšana. Jau reģistrētajiem bibliotēkas lasītājiem, kā arī jaunajiem lasītājiem reģistrējoties
iespējams saņemt autorizācijas datus, kas sniegs iespēju attālināti pieslēgties
elektroniskajam katalogam, lai redzētu savu izsniegumu, t.i., kādi izdevumi atrodas pie
konkrētā lasītāja, kāds ir nodošanas termiņš, ja nepieciešams, to pagarinātu, rezervētu vai
iestātos rindā uz sev interesējošo izdevumu. Lai saņemtu autorizācijas datus, jāvēršas
bibliotēkā, kur lasītājam tiks piešķirts lietotājvārds un parole.
Aicinām izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu un tā iespējas! Ikvienam Sauriešu
bibliotēkā tiks sniegta konsultācija elektroniskā kataloga izmantošanā, kā arī nodrošināta
pakalpojumu saņemšana klātienē.
Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(29.04.2015.)

Stopiņu novada „Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2014” Salasīšanās svētki
„Bez labas lasītāja nav labas grāmatas.”
/Emersons/
Stopiņu novadā ir ļoti daudz labu lasītāju, kuri 19.februārī bija sanākuši uz „Bērnu, Jauniešu
un Vecāku žūrija 2014” (BJVŽ) Salasīšanās svētkiem.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un Jauniešu
žūrija”, kur jau trešo gadu iekļauta arī „Vecāku žūrija” Sauriešu bibliotēka iesaistījās otro,
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bibliotēka pirmo gadu. Programmā var
iesaistīties visi, kuri vēlas izlasīt programmas kolekcijā iekļautās jaunākās Latvijas
izdevniecību grāmatas. 2014.gada kolekcija tika nodota programmas dalībnieku–ekspertu
vērtējumam piecās vecuma grupās – „Bērnu žūrijas” (5+, 9+), „Jauniešu žūrija” (11+, 15+) un
„Vecāku žūrija” (18+). Katrs, kurš izlasīja noteiktas grāmatas savā vecuma grupā, aizpildīja
elektronisko anketu, kurā sniedza savu vērtējumu 2014.gada kolekcijai. 28.februārī LNB
organizētajos Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā kļūs zināms kā visā Latvijā lasītāji vērtējuši
kolekciju un, kuru grāmatu autori un izdevēji saņems balvas.
Savukārt, lai varētu notikt Stopiņu novada Salasīšanās svētki vajadzēja pavisam nedaudz –
lasītājus, entuziasmu un atbalstu. Mums abām (Gunta un Kristīne) ir gan lieliski lasītāji, gan
entuziasms, un saņēmām arī atbalstu, jo ideja rīkot kopīgus svētkus Stopiņu novada
publiskajām un skolu bibliotēkām bija tik pašsaprotama, ka mēs ceļā nesastapām nevienu: Nē!- Tikai: - Jā!- un: - Jā! Atsaucība un vēlībano pirmajiem ideju uzmetumiem līdz svētku
noslēgumam no Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Pumpura un priekšsēdētāja
vietnieces Vitas Paulānes, arī Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktores
Irēnas Frankovičas visu ideju atbalsts un sirsnīga viesu uzņemšana skolā un kolēģu „pleca
sajūta”, kas ļoti palīdzēja sagatavoties Salasīšanās svētkiem.

Kad „BJVŽ 2014” dalībnieki un svētku viesi sanākuši, iepazinušies ar svētku programmu,
avīzi un bukletiem par 2014.gada kolekcijas grāmatām, kuru noformējumu gatavojuši skolas
audzēkņi un skolotājas Ieva Dziedātāja un Dace Lielmane, paņēmuši dalībnieku nozīmīti,
kuras ar Kristīnes Cimdiņas dizainu izgatavoja Digne Mote-Stelpe, svētki un draudzības spēle
var sākties.

Gunta Bruģētāja teic: „Grāmatu draugu ķēde ir bezgalīga, un tā nebeidzas nekad un nekur”,
un līdzīgi kā 2014.gada 18.janvārī, kad Rīgai cauri vijās grāmatu draugu ķēde, Upesleju
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra aktu zālē skolēni no rokas rokā padeva „BJVŽ
2014” kolekcijas grāmatas. Tās saliktas uz galda, varēja apskatīt visi svētku dalībnieki un
viesi, bet draudzības spēles laikā ar grāmatu palīdzību varēja rast pareizās atbildes uz
jautājumiem.
Guntas sagatavotais sākums – prezentācija ar fotogrāfijām no grāmatu draugu ķēdes, kas
parādīja mūsu tautas apzinātu vai neapzinātu kopību pašsaglabāšanās un nacionālās
identitātes zīmē, radīja emocionālu saviļņojumu.
Svētku dalībniekus uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs paužot prieku un
atzinību par novada bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri lasa un iesaistās bibliotēku
piedāvātajās aktivitātēs, par ko arī pasniedza atzinības rakstu katras bibliotēkas komandai, kā
arī novērtējot bibliotekāru Guntas un Kristīnes veikumu, pasniedza atzinības rakstus par
profesionālu un radošu darbību lasīšanas veicināšanā.
Savukārt Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktore Irēna Frankoviča
saskata nākotnē izglītotu, uz attīstību un pilnveidošanos vērstu paaudzi, redzot cik daudzi, jo
īpaši bērni un jaunieši lasa grāmatas.

Svētku ietvaros par 2014.gada kolekcijas grāmatām notika draudzības spēle, kurā iesaistījās
trīs lasītāju komandas – no Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, Sauriešu
bibliotēkas un mūsu viesu komanda no Ulbrokas bibliotēkas. Ulbrokas bibliotēku pārstāvēja
pieaugušie, kuri ar bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes gādību bija lieliski un atbildīgi
sagatavojušies gan lai atbildētu uz jautājumiem, gan, lai uzdotu jautājumus pārējām
komandām, kaut arī bibliotēka nav iesaistījusies šajā lasīšanas veicināšanas programmā.
Svētku programmu kuplināja skolas mazie dejotāji ar deju „Astoņi kustoņi”, kas nebija nejauši,
jo tāda paša nosaukuma O.Vācieša dzejoļu grāmata bija iekļauta 2014.gada kolekcijā.

Pasākumā tika demonstrētas trīs nelielas filmiņas veidotas ar STOP MOTION metodi, ko
veidojuši Sauriešu bibliotēkas lasītāji un to galvenā tēma bija grāmata un BJVŽ 2014.
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra programmas dalībniekiem skolas
direktore bija uzdāvinājusi ekskursiju uz Gaismas pili un Dabas muzeju, savukārt Sauriešu
bibliotēkas programmas lasītāji ar novada domes atbalstu vēl dosies ekskursijā iepazīt LNB
jauno mājvietu.
Pasākuma noslēgumā domes priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne un skolas direktore Irēna
Frankoviča pateicās komandām par draudzības spēlē novērotajām lasītāju zināšanām
aktivitāti un atraktivitāti.
Bērni vēl drīkst nesaprast, ka īstie svētki ir pati lasīšana un runāšanās, kad pēc grāmatas
aizvēršanas gribas dalīties ar iespaidiem, atgriezties pie lasītā. Bērni vēl drīkst nezināt, ka
svētki visam mūžam ir pati grāmata. Svarīgi, lai bērnus pavada pieaugušie, kuri zina un pazīst
šo svētku nozīmi.
Pasākums fotomirkļos: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galerijuarhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2014-nosleguma-pasakums
Gunta Bruģētāja – Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bibliotekāre
Kristīne Cimdiņa – Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(26.02.2015.)

Augsti vērtēta literatūra Stopiņu novada bibliotēkās
Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkās ik gadu no Stopiņu novada budžeta līdzekļiem krājums tiek
papildināts ar daudzveidīgu oriģinālliteratūru, tulkoto, dokumentālo literatūru, kā arī
audiovizuālajiem izdevumiem un periodiku, ņemot vērā lasītāju intereses un informacionālās
vajadzības.
Krājuma papildināšanai bibliotēkas izmanto arī iespēju piedalīties projektu konkursos.
2014.gadā Sauriešu bibliotēka iesniedza pieteikumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) kultūras projekta “Augstvērtīga tulkotā un
oriģinālliteratūra bibliotēkās” konkursam, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF).
Konkursa nolikums paredz, ka projektu iesniedz novada viena bibliotēka, kas koordinē iegūto
grāmatu kolekcijas sadali novada bibliotēkām. Iesniegtais projekta pieteikums tika atbalstīts
un Sauriešu un Ulbrokas bibliotēku krājumi papildināti kopskaitā ar 52 nosaukumiem par
summu EUR 443,55, kas ietver gan oriģinālliteratūru, gan tulkoto un dokumentālo literatūru
jebkurai bibliotēkas mērķauditorijai. Kolekcijā iekļautie izdevumi – grāmatas un audiovizuālie
– ļauj sasniegt projekta mērķi: sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras
izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras
klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.
Gada nogalē Kultūras ministrija piešķīra līdzekļus LNB programmai "Publisko bibliotēku
kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un
sabiedrības saliedētības veicināšanai". Programmā iekļauto grāmatu kolekciju saņēma
bibliotēkas, kurām tika atbalstīti iesniegtie pieteikumi Kultūras projekta konkursam, tā sniedzot
iespēju papildināt bibliotēku krājumus ar ekspertu izvērtētu augstvērtīgu un interesantu
literatūru. Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkas kopā saņēma vēl 27 nosaukumus par summu
EUR 301,30.

LNB ar projekta realizēšanu sniedza lielisku iespēju ikvienai bibliotēkai iegūt krājumā labu,
kvalitatīvu literatūru, ko izvērtējuši eksperti no Kultūras ministrijas, LNB un publiskajām
bibliotēkām.
Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(06.01.2015.)

Ieskatoties paveiktajā

Decembrī,
tuvojoties ziemas saulgriežiem, Pierīgas reģiona bibliotekāri Babītes novada Piņķu bibliotēkā
tikās gada noslēguma seminārā, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, godinātu kolēģus darba
jubilejās un tos, kuri šajā gadā ar savu darbu snieguši īpašu ieguldījumu bibliotēkas darbībā
un veicinājuši novada atpazīstamību.

Lai vairāk iepazīstinātu ar Babītes novadu, bibliotekāri devās ekskursijā pa novadu. Tās laikā
domes priekšsēdētājs A.Ence ļoti interesanti stāstīja par aktualitātēm, vēsturisko notikumu
gaitu, nākotnes plāniem. Bija lieliska iespēja iepazīties ar jaunā Kultūrizglītības centra telpām,
kur kopš septembra mājo arī Piņķu bibliotēka. Pasākuma svinīgo daļu kuplināja Babītes
mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
Ik gadu Pierīgas reģiona galvenā bibliotēka – Salaspils novada bibliotēka izvērtē Pierīgas
bibliotekāru veikumu un gada nogalē darba rezultātus pauž piešķirot atzinības un nominācijas
Pierīgas reģiona bibliotekāriem. Nomināciju „Gada bibliotekārs 2014” par ieguldījumu
bibliotēkas un novada tēla veidošanā un atpazīstamībā gan vietējā sabiedrībā, gan Latvijas
mērogā saņēma Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. Ir novērtēta Daigas
profesionalitāte vadot un organizējot Ulbrokas bibliotēkas darbu, viņas ieguldījums
iesaistoties un iesaistot citus novadam nozīmīgos projektos, veidojot īpašus novada stāstus,
kas augstu novērtēts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 28.augustā notikušajās Novadu dienās.
Savā pieredzē un skatījumā par novadpētniecības darbu, kultūrvēsturisko mantojumu un
kultūras kanonu Daiga dalījās 1. un 2. oktobrī bibliotēku novadpētniecības konferencē
"Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā". Daigas profesionalitāti
un degsmi par darāmo jūt arī Ulbrokas bibliotēkas lasītāji gan ikdienā, gan pasākumos, gan
teātru un ekskursiju braucienos. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka Daiga nomināciju saņem otro reizi,
iepriekš 2006.gadā.
teksts: Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
foto: Lelde Drozdova-Auzāne
(06.01.2015.)

