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MĒNEŠU PASĀKUMU PLĀNI 2018. GADĀ

Sauriešu bibliotēkā septembrī
“Tulkotājs, tāpat kā jebkura radoša personība, ir meklētājs, savu ceļu staigātājs”. /Jānis
Einfelds/
Tulkotājai Mudītei Treimanei – 70 (1948)
Viesojoties Sauriešu bibliotēkā 2017.gadā Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas pasākumā “Salas ziemeļos”, Mudīte Treimane apliecināja savu
dziļo mīlestību Ziemeļvalstu kultūrai un valodām, bet jo īpaši melodiskajai
zviedru valodai. Mīlot šo valstu literatūru, tulkotāja ir dāvājusi iespēju gan
maziem, gan lieliem latviešu lasītājiem iepazīt un pēc tam arī iemīlēt
slavenāko zviedru bērnu rakstnieču Astrīdas Lindgrēnas, Tūves Jansones
un citu valstu autoru tulkoto darbu literāros varoņus - Pepiju Garzeķi,
Lennenbergas Emīlu, Karlsonu un Brālīti, Ronju, trollīšus Muminus, Marēsi, Mūmammu un
veselu virkni citus.
Spilgts notikums tulkotājas dzīvē ir bijusi personīga tikšanās ar vienu no savām mīļākajām
bērnu grāmatu autorēm - A.Lindgrēni.
2009.gadā un 2014.gadā Mudīte Treimane saņēmusi Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras
padomes pasniegto Baltvilka balvu par gada labāko ārzemju bērnu literatūras tulkojumu.

“…man valoda ir visu iespēju pasaule. Neviens nav tik universāls, lai darītu visu, bet
valodā es tiešām varu jebko. Tā ir mana brīvības sfēra”.
/Inese Zandere/
Dzejniecei un prozaiķei, bērnu grāmatu autorei, redaktorei un
izdevējai Inesei Zanderei – 60 (1958).
Bērnībā Inesei patika zīmēt. To, ko neizdevās attēlot ar krāsām, meitene
mēģināja izteikt vārdos, jo kā teikusi pati Zandere: “…visu laiku esmu
kaut ko darījusi ar valodu. Tas taču skaidrs, ka viņa mani klausa!” Sevi
viņa pozicionē vienkārši par rakstnieci, jo ir ne tikai bērnu gāmatu autore, bet darbojas ļoti
plašā spektrā – ir dzejniece, atdzejotāja, prozaiķe, dziesmu tekstu autore, libretiste,
scenāriste.
Īpašā rūpe tiek turēta par bērnu literatūru, ne tikai rakstot bērniem, bet arī kā sekmīga
izdevēja un redaktore rosinot daudzus jaunos autorus pievērsties bērnu literatūrai.
Padziļināta interese par folkloru, kas atradusi spilgtu izpausmi viņas daiļradē, veidojot operu
libretus, radusies kopā ar dzīvesbiedru un kara žurnālistu Ati Klimoviču daudz ceļojot pa
Balkānu zemēm.
Zanderes daudzveidīgais radošais un sabiedriskais darbs ir ticis augstu novērtēts, viņa
saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni.

Sauriešu bibliotēkā ar sirsnību atceras Ineses Zanderes viesošanos bibliotēkā atklājot jauno
bērnu stūrīti 2011.gadā.

Sauriešu bibliotēkā augustā skatāma tematiskā izstāde
Ir satīra kā bumerangs.
Ja tu ar viņu jokus dzīsi
Vai tieši mērķī netrāpīsi,
Būs pašam tev pa pieri- klangs!
[Valdis Artavs, no krājuma “Bumerangs”]
Dzejniekam satīriķim Valdim Artavam – 90 (1928)
Viens no nedaudziem latviešu satīriķiem ar savu raženo un asprātīgo dzejas un parodiju pūru
apliecina, ka veselīgs humors ir labs un iedarbīgs līdzeklis, kā atainot mūsu dzīves tik
dažādās puses. Skabargaini asā satīra ļauj runāt arī par greizām un ačgārnām lietām gan
mūsu sadzīvē, gan valstī. Bieži tas viss ir komplektā ar talantīgu karikatūristu - Gunāra
Bērziņa, Uģa Mežavilka un citu mākslinieku ne mazāk izteiksmīgajām karikatūrām, jo kā teicis
pats Artavs:
Vairs, dzeju lasot, nenāk snaudiens. / Nāk toties dažam labam raudiens, / Kad jāuzmin, ko
dzejnieks paudis.
Ritmiskās un atskaņām bagātās satīriskās dzejas rindas ir uzrunājušas arī komponistus.
Tautā folklorizējušās vairākas Raimonda Paula dziesmas Edgara Liepiņa izpildījumā - „Trīs
runči”, „Balta kaza”, un arī daudzas citas dziesmas ar Valda Artava tekstiem ir iemīļotas un
tiek bieži dziedātas.
Valdis Artavs par savu aso mēli kā pirmais grenadieris saņēmis Edgara Liepiņa piemiņas
balvu Partizānu kustības «Zaļais mežs».

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ JŪLIJĀ
Literāri tematiska izstāde par aktieri Jāni Kubili “Esmu gan no Dieva,
gan no cilvēkiem mīlēts un saudzēts” /J.Kubilis/.
Muzikāli apdāvinātais, staltais un apsviedīgais jauneklis no Neretas,
uzsākot apgūt praktisko piensaimnieka amatu, vēl nezināja, ka liktenis
viņam gatavo citu- spožu nākotni.
Mūža draudzenes Lilijas Daugavietes mudināts, Žaņa Katlapa aktiera talanta iedvesmots,
viņš izvēlējās skatuves mākslinieka gaitas. Vienā - tolaik Drāmas, tagadējā Nacionālajā teātrī
tuvu pusotram simtam nospēlētās spilgtās un neaizmirstamās dramatiskās un komiskās
lomas spoži apliecināja viņa talantu un skatuvisko temperamentu, vīrišķīgo suģestiju un
muzikalitāti. Sešdesmito gadu teātra skatītājas neprātīgi jūsmoja par aktiera attēloto ideālo
vīrieti ar izsmalcinātām manierēm, smalkjūtīgu attieksmi pret sievieti un prasmi romantiski
mīlēt.
Pieņēmis lēmumu aiziet no darba teātrī vēl spēku pilnbriedā, aktieris apzinājās, paša vārdiem
sakot, ka “teātris ir pārāk nopietna iestāde, lai tam darītu pāri”, tādējādi aizvien palikdams
uzticīgs saviem jau bērnībā iegūtajiem stingrajiem ētiskajiem principiem un augstajai skatuves
kultūrai.
Talantīgais aktieris saņēmis augstu sava darba novērtējumu – Triju Zvaigžņu ordeni.
Att.: Guļevska, Lia. Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos ... - Rīga : Jumava, 2016. - 317,
[2] lpp. ; ISBN 9789934119873
Sauriešu bibliotēka piedāvā senioriem individuālas konsultācijas elektronisko resursu
un pakalpojumu izmantošanā.
Individuālās konsultācijas notiks 4., 11., 18. un 25.jūlijā plkst.12.45-13.45 un 14.00-15.00
Uz konsultācijām jāpiesakās klātienē Sauriešu bibliotēkā vai zvanot – 25638225

Konsultācijām sagatavotās tēmas:

Stopiņu novada aktualitātes
Notikumi, informācija, aktualitātes Stopiņu novadā

Elektroniskais pasts
Internetbanku pakalpojumu izmantošana
Portāls latvija.lv

e-pasta konta izveidošana un tā izmantošana
Pieslēgšanās, maksājumu veikšana
Pieslēgšanās, elektronisko iesniegumu aizpildīšana, saziņa
ar valsts un pašvaldību iestādēm

Mans nekustamā īpašuma nodoklis
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli, tā apmaksa
internetā dažādās vietnēs

Elektroenerģijas pakalpojumi
Elektrības skaitītāju rādījumu nodošana un rēķinu apmaksa
elektrum.lv
Komunikācija ar sociālo tīklu starpniecību
Sociālie tīkli

Bibliotēkas elektroniskais katalogs
Informācijas meklēšana internetā
Ziņu portāli

Mūzika un video
Informācija par bibliotēkas krājumu, tā pieejamību, iespēja
attālināti pasūtīt, rezervēt, pagarināt izdevumu nodošanas
termiņu
Informācijas meklēšana populārākajos interneta pārlūkos
Jaunākās ziņas, notikumi Latvijā un pasaulē internetā

Sauriešu bibliotēka piedāvā senioriem individuālas
konsultācijas elektronisko resursu un pakalpojumu
izmantošanā.
Individuālās konsultācijas notiks 20. un 27.jūnijā, 4., 11., 18. un 25.jūlijā plkst.12.45-13.45 un
14.00-15.00.
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Sauriešu bibliotēkā jūnijā
Mans mūžs ir bijis ļoti skaists, esmu varējusi izdzīvot tik dažādas dzīves un iepriecināt
skatītājus. Man piederēja bērnu sirdis.

Aktrisei Verai Singajevskai – 95 (1923-2014)
Uzstāšanās mežā uz sūnu skatuves, iepriecināt savu pirmo publiku – čiekurus, tā vairākās
paaudzēs mīlētā skatuves māksliniece Vera Singajevska jeb vienkārši Singa stāsta par savu
bērnības sapni spēlēt uz teātra skatuves.
Taču likteņa ironija, un Veru Singajevsku nevienos aktieru kursos neuzņēma, jo daudzi
režisori uzskatīja viņu par nepiemērotu teātra skatuvei. Vienīgi Nacionālā teātra aktieru kursa
uzņemšanas komisija noticēja ar iztēli un fantāziju apveltītās meitenes sapnim un deva
iespēju viņai apgūt aktiermākslas pamatus.
Jaunā aktrise cerēja spēlēt sievišķīgas, maigi romantiskas lomas. Taču kā teicis Jaunatnes
teātra galvenais režisors Ādolfs Šapiro: “Par travestijas ampluā aktrisi nevar iemācīties, par
tādu ir jāpiedzimst. Bet aktrises, kuras varētu spēlēt zēnus, dzimst pa simts gadiem reizi.” Tā
Verai Singajevskai- aktrisei ar izcilām travestijas dotībām, ar apbrīnojamu spēju iejusties

bērnu un pusaudžu dvēselēs un viņu sarežģītajā iekšējā pasaulē, nācās iekāpt puiku drēbēs
un pārtapt par daudziem neaizmirstamiem zēniem un par pasaulē labāko Karlsonu, kā
atzinusi pati Karlsona autore Astrida Lindgrēne. Aktrise nospēlējusi arī daudzas brīnišķīgas
dramatiskas lomas.
Kopš aktrise vairs nestrādāja teātrī, viņai nepieciešamo emocionālo pārdzīvojumu sniedza
hokejs- draudzība ar hokeja klubu ”Dinamo Rīga” un fanošana tribīnēs vai pie TV ekrāna ar
visiem atbilstošiem emociju izvirdumiem spēles laikā.
Tautā iemīļotās aktrises Veras Singajevskas darbs novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni.
https://www.vestnesis.lv/ta/id/47961 [Autogrāfs]
http://news.lv/Latvijas_Avize/2014/04/29/vera-singajevska-vinai-piedereja-bernu-sirdis [Citāts]
Jūnijā turpinās Aivara Vakša fotoizstāde “Meža piezīmes”.

Sauriešu bibliotēkas grāmatu jaunumi 2018.gada aprīlī – maijā

Sauriešu bibliotēkā maijā
Darbs man sagādājis prieku, tāpēc nav jābrīnās, ka esmu optimists un pozitīvists.
/Ēriks Hānbergs/
Žurnālistam un rakstniekam Ērikam Hānbergam- 85 (1933)
Raženajā žurnālista mūžā, apbraukājot visu Latviju, lauku dzīves
aprakstnieks un izcils humoristisku atgadījumu stāstnieks sakrājis
savus daudzos stāstus. Ar bērnībā ieaudzinātu izteiktu kārtības izjūtu
ir spējis saskatīt labo sev apkārt un saglabāt prasmi priecāties par citu labi padarītiem
darbiem un veiksmēm. Ieguvis pelnītu lasītāju mīlestību, jo vienmēr savu īpašo lauku
redzējumu ar prieku un optimismu sniedzis saviem lasītājiem.
Par literāro devumu un rosīgi daudzveidīgu sabiedrisko darbu Ēriks Hānbergs ir saņēmis Triju
Zvaigžņu ordeni.

Es uzburu bildi un dodu impulsu fantāzijai.
/Pēteris Liepiņš/
Aktierim Pēterim Liepiņam – 75 (1943)
Kā savulaik teicis aktieris Edgars Liepiņš, viņa jaunākais brālis Pēteris
kopš bērnības tiecies kļūt par aktieri. Pēc profesionāla teātra un kino
aktiera izglītības iegūšanas, Pēteris Liepiņš jau vairāk nekā piecdesmit
gadus ir viens no Dailes teātra stūrakmeņiem, filmējies daudzās
kinofilmās. Aktiera krāsainie un spilgtie skatuves tēli apliecina, ka viņam vienlīdz labi padodas
gan komiskas, gan dramatiska rakstura lomas.
Pētera Liepiņa spožais aktiera talants novērtēts ar augstāko valsts apbalvojumu- Triju
Zvaigžņu ordeni.

Sauriešu bibliotēkā aprīlī
Sagaidot bibliotēku nedēļu “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”, kas būs no 23. līdz
29.aprīlim, Sauriešu bibliotēka piedāvā divas izstādes:
“Lasītājam ir jālasa rakstnieks, nevis tulkotājs… Tulkotājam galvenais ir sajust
rakstnieku – ar visu savu ādu, ar galvu, ar būtību, ar visiem jutekļiem, kā autors
raksta”. /Silvija Brice/
Tulkotājai Silvijai Bricei – 60
Silvijas Brices paveikto darbu sarakstā ir vairāki simti tulkojumi no
vācu, angļu un poļu valodām.
Talantīgā tulkotāja ir spējusi sajust daudzu pasaulslavenu rakstnieku
daudzveidīgo un reizēm ļoti sarežģīto literāro valodu, tādējādi
iepazīstinot arī latviešu lasītājus ar šo tik dažādo autoru izciliem
prozas darbiem. Ļoti profesionāli veikusi vairāku fundamentālu vēstures pētījumu tulkojumus
latviešu valodā. Strādājot ar šāda līmeņa literatūru, tulkotājam jāspēj ne tikai izvēlēties
pareizos vārdus, bet jānodarbojas arī ar pētniecību.
Arī Sauriešu bibliotēkas lasītāji Silvijas Brices tulkotās grāmatas vērtē atzinīgi.
(att. http://www.la.lv/fascinejosakais-valodas-izjuta-saruna-ar-silviju-brici/)

Aivara Vakša fotoizstāde “Meža piezīmes”. Fotogrāfijās būs skatām daba tepat mums
blakus Stopiņu novada mežos. Izstāde skatāma no 12.aprīļa līdz 31.maijam.

Pasākumi aprīlī:
Sestdien, 7.aprīlī plkst.11.00 tematisks pasākums “Turpinu justies lieliski!”. Pasākuma
apmeklētāji martā izteica vēlēšanos turpināt sarunu ar Mariku Kavalu. Aicinām pievienoties
visus interesentus!
Ceturtdien, 12.aprīlī plkst. 14.00 aicinām novada iedzīvotājus uz novadnieka Aivara Vakša
fotoizstādes “Meža piezīmes” atklāšanu.
Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupas 9. aprīlī bibliotēkā ciemosies “Pasaku rītā”,
un 25. aprīlī tiksimies ikgadējā pasākumā ārā.

Sauriešu bibliotēkā martā
Sūtu sveicienus!
Vizuālās kultūras mazajai formai un īpašam sabiedrības
komunikācijas veidam – pastkartei - veltīta tematiskā izstāde
Vēsturiskās pastkartes ir unikāls vēstījums no pagātnes.- ļoti bagātīgs un vizuāli saistošs
informācijas avots. Tās atspoguļo sava laika morālās un estētiskās vērtības, ataino noteiktu
dzīves stilu.
Pastkartes joprojām ir viens no personiskākajiem komunikācijas veidiem. Reizēm tās ir

bijušas vienīgā iespēja, kā sazināties dažādās pilsētās un pasaules malās dzīvojošiem
cilvēkiem. Ar pastkartes starpniecību varēja paveikt vissarežģītākās lietas — kārtot darba
darījumus, atzīties mīlestībā... Sakarā ar korespondences atklātumu, jo ar vēstījuma tekstu
varēja iepazīties visi interesenti, tās sniedz ne vien vēsturiskas liecības, bet atklāj arī
rakstītāju emocionālo pasauli un saikni, kas veidojās starp cilvēkiem.

20. un 21.martā ar Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupu audzēkņiem tematiskā
pasākuma “Kāpēc vajag aploksnes un pastmarkas?” ietvaros dosimies uz Latvijas Pasta
nodaļu, lai ar pasta starpniecību nosūtītu sveicienus kādam sev mīļam cilvēkam!

Sauriešu bibliotēkā februārī
"… jāpasaka tas, kas pašam ir svarīgi, jāatklāj, kas tu pats esi, vienalga, vai tas kādam patīk
vai nepatīk, vai tas liekas moderni vai nemoderni."
/Uldis Zemzaris/
Gleznotājam - portretu un latvisku ainavu meistaram un
rakstniekam
Uldim Zemzarim – 90 (1928)
Kopš bērnības aizrāvies ar zīmēšanu, talantīgais un darbīgais
mākslinieks darbojas portretu žanrā un ir radījis sava laika literātu un kultūras darbinieku
portretus, tos gleznodams ar dziļu izpratni un. neviltotām simpātijām. Tāpat glezno arī Latvijas
ainavas un, īpaši, būdams jūrmalnieks, mūsu jūru, tās krastu un ļaudis. Ļaujot izpausties
savam stāstnieka talantam, pievērsies arī rakstīšanai, jo, kā teicis pats mākslinieks,: “Ja sirds
pilna, tad vārdi rodas, un viss!”. Viņš, sarakstījis vairākus stāstu un apceru krājumus,
publicējis arī atmiņu stāstus. Grāmatās ir vides un laikmeta detaļu atspoguļojums, vēstījums
par autora sastaptajiem un dzīvē nozīmīgiem cilvēkiem.

Sauriešu bibliotēkā janvārī
Laikā no 29.janvāra līdz 10.februārim Sauriešu bibliotēkā tiks veikta krājuma
inventarizācija. Šajā laikā bibliotēka būs slēgta apmeklētājiem.
Sauriešu bibliotēkā no 4. līdz 27.janvārim būs skatāma literatūras izstāde veltīta latviešu
dzejniecei un rakstniecei Ilzei Kalnārei
“Zem tavām debesīm es, Tēvu zeme, izaugu,
Lai tavu krāšņumu un varenību slavētu.”
/I.Kalnāre/

