SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS 2020. GADĀ ORGANIZĒTO
PASĀKUMU APRAKSTI
ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻAS 2020 “Krēslas stunda”
Stopiņu novada Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās
2020. gada 10. novembrī bijām nolēmušas sapulcināt mūsu
visaktīvākos un jaukākos lasītājus uz “Krēslas stundu”, kas veltīta
Ziemeļvalstu kultūrai un jo īpaši – grāmatām. Parasti to risinām pie tējas
tases, ietverot savstarpēju komunikāciju, kas ļoti nepieciešama tieši
gada drūmākajos mēnešos. Diemžēl, šogad Covid 19 ierobežojumu dēļ
mēs tikāmies digitāli. Pieteikties tiešsaistes sanāksmei platformā Zoom
aicinājām gan informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, gan Stopiņu novada
mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā, gan bibliotēkas Facebook
lapā. Tā kā mūsu lasītāji virtuālo vidi izmanto citiem mērķiem,
savstarpējā sazināšanās dažādos virtuālos līdzekļos nav tik izplatīta,
tāpēc šoreiz mūsu pasākumam bija nedaudz citādāka auditorija.
Kopumā Zoom telpā saslēdzās 14 cilvēki, bet pasākumā asistēja gan
novada amatierteātra “Dille” pārstāvji, gan bibliotekāri.
10. novembrī Oidiras Avas Olafsdotiras darba “Viesnīca “Klusums”
fragmentu lasīja novada aktieri Ingrīda Balode un Uldis Bērziņš.
Piemitināsim, tas, ka teksta fragmentu lasīja profesionāļi, palīdzēja
vieglāk un raitāk uztvert lasītā jēgu.
Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma bija “Ziemeļvalstis un
pasaule”. Tā mazāk vēstīja par ceļošanu, vairāk par izjūtām, tāpēc šī
gada teksts ir par pārmaiņām, kuras mūsos raisa apkārtējā pasaule un
notikumi – pasaulīgi un personīgi. Lasāmtekstu sarakstījusi islandiešu
rakstniece Oidira Ava Olafsdotira, kura mūsu lasītājiem pazīstama ar
grāmatām “Astoņu ziedlapu roze” un “Rabarberu sarkanais”. Autore ir
mākslas zinātniece, kura studējusi kā Francijā, tā Itālijā. Viņa vienlīdz
labi iejūtas abās dzimtēs. Grāmata “Viesnīca Klusums” sarakstīta no
vīrieša skatpunkta un tā, stāsta par cilvēku, kurš neredz dzīvei jēgu,
cieš no depresijas. Tāpēc viņš izlemj ceļot uz nenoteiktu zemi, lai
izbeigtu dzīvi. Un nākošās divas nodaļas stāsta par to, kas mainās šī
vīrieša dzīvē.

Pēc lasījuma Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka visus vērotājus
iepazīstināja ar Ziemeļvalstu literatūras jaunumiem, vienlaikus sniedzot
faktus par šīgada teksta un plakāta autorēm. Paldies, Sauriešu
bibliotēkas darbiniecēm – Helēnai un Ilonai, kas palīdzēja šī gada
prezentācijas sagatavošanā. Jāpiemin, ka plakāta autore ir Anni
Vikberga (Aland, Finland), kura dzīvo Olandē jeb Ālandu Salās, kas ir
autonoma, zviedriski runājoša Somijas lēne. Jāpiemin, ka arī Latvijā ir
sava Ālande - apdzīvota vieta Grobiņas novada Grobiņas pagastā. Kā
arī upe, Liepājas ezera pieteka. Bet Sauriešu bibliotēkas prezentāciju
fotoattēlu veidā varat aplūkot Ulbrokas bibliotēkas Facebook lapā
- https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka
Noslēdzām tiešsaistes pieslēgšanos ar bibliotēkas vadītājas Daigas
Brigmanes sveicienu un atgādinājām, ka Ulbrokas bibliotēkas Facebook
sadaļā atrodas krustvārdu mīklas. Tās vēl varat risināt un iesūtīt
atrisināto mīklu attēlus līdz novembra beigām. Izlozes rezultāta
izvēlēsim vienu pareizo atbilžu iesūtītāju, kurš iegūs nelielu balviņu. Un
visi kopīgi ceram, ka nākamgad varēsim atkal tikties klātienē, izjust
kopīgu vakarēšanu un draudzības sajūtu “Krēslas stundā”!
Ieva Mūrniece
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe, kas arī šogad pulcināja
“Krēslas stundas” lasījumam.
(16.11.2020.)

Tēva diena Sauriešu bibliotēkā
Tradicionāli Tēva diena Latvijā tiek svinēta septembra otrajā svētdienā,
šogad tas ir 13. septembris. Latvijā Tēva dienu atzīmē salīdzinoši nesen

– no 2010. gada, tomēr ar katru gadu tā iegūst aizvien lielāku
popularitāti. Šī diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām dāvanām un stiprināt
tēva un bērnu saites. Šo dienu tēviem vēlams pavadīt kopā ar saviem
bērniem, jo, tāpat kā Māmiņdiena, šie ir ģimeniski svētki. Svētki, kas
ļauj sabiedrībai atcerēties par tēva un vectēva nozīmīgo lomu bērnu
audzināšanā un stipras, draudzīgas ģimenes veidošanā.
Gaidot Tēva dienu, sestdien, 5. septembrī, Sauriešu bibliotēkā pulcējās
jaunie lasītāji un viņu tēti. Ar lielāko prieku bērni vadīja saviem tētiem
ekskursiju pa bibliotēku, paskaidrojot, kur var atrast iemīļotās bērnu
grāmatas.

Sauriešu bibliotēkā par labu tradīciju kļuvusi iespēja apmeklēt bibliotēku
kopā ar visu ģimeni. Kas vēl var labāk saliedēt vecākus un bērnus kā
laba grāmata, ko izvēlējušies un lasījuši visi kopā? Izrādās, ka ir!
Priecīgs piedzīvojums draudzīgai ģimenei ir laba galda spēle.
Tāpēc mēs Sauriešu bibliotēkā prezentējām “Stopiņu novada spēli”,
kurā dalībniekiem vispirms jāsaliek novada kontūru no puzles
gabaliņiem (ar ko ļoti ātri tika galā mazie bibliotēkas lasītāji ar tēvu
palīdzību), pēc tam, izvēloties katram savu spēles figūriņu bruņurupuci, sāk spēli ar metamo kauliņu. Komplektā ir arī Jautājumu
kartītes ar atbilžu variantiem.
Jautri, ar jokiem spēles dalībnieki uzzināja daudz informācijas par
Stopiņu novada vēsturi, ģeogrāfiju, populārām piemiņas vietām,
arhitektūras pieminekļiem.

Spēle ir beigusies tad, kad līdz finišam ir nokļuvuši visi dalībnieki.
Zaudētāju nebija, uzvarēja visi, kas šajā dienā atnāca uz bibliotēku un
kopā pavadīja brīvo laiku. Tēvi saņēma diplomu “Pasaulē labākais
tētis”, kopā ar pērējiem dalībniekiem blociņu un saldumu.
Sveicieni visiem tēviem, vectēviem un topošajiem tētiem viņu svētkos!
Pasākuma fotogalerija šeit: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesubiblioteka/galerijas/teva-diena-sauriesu-biblioteka
Atgādinām, ka no septembra katra mēneša pirmajā sestdienā no 10.00
līdz 13.00 Sauriešu bibliotēka gaida savus apmeklētājus.
Ilona Korkina
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(10.09.2020.)

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019 noslēguma pasākuma
Sauriešu bibliotēkā
11. jūnijā Sauriešu bibliotēkā notika Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
noslēguma pasākums. Lasītāji bija ieradušies tiešām kuplā pulkā.
Pārstāvētas tika visas vecuma grupas. Bibliotekāres bija sagatavojušas
prezentāciju ar interesantiem faktiem par bibliotēkām, pārrunājām
lasītās grāmatas, ēdām kliņģeri, dzērām tēju. Minējām krustvārdu
mīklas, sagatavotas par godu 2019. gada žūrijas grāmatām. Pasākuma
laikā tika apbalvoti visi lasītāji, kas piedalījās žūrijā. Tie, kas bija Rīgā uz
Lielajiem lasīšanas svētkiem, pastāstīja citiem par redzēto un dzirdēto
Nacionālajā bibliotēkā. Man ļoti patīk šī ideja par žūriju, tas ir lielisks
veids kā bērniem iemīlēt grāmatu, piedaloties. Pateicoties savas meitas
vēlmei piedalīties žūrijā, arī es atsāku lasīt grāmatas. Jauki, ka mūsu
bibliotēka piedāvā šo iespēju. Ar prieku lasām 2020. gada žūrijas
grāmatas, kuras visas ir pieejamas bibliotēkā. Ceru, ka nākošgad būsim
vēl kuplākā skaitā.
https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija/bernu-jauniesuun-vecaku-zurija-2020
Noskatīties video (autors Glebs Beluško) par pasākumu var ŠEIT.
Paldies mūsu bibliotekārēm par jauko pasākumu un jūsu darbu!
Ar cieņu, lasītāja Agita

(01.07.2020.)

Drošāka interneta diena ''Drošāks internets sākas ar tevi!''
2020. gada 11. februārī Latvijā jau četrpadsmito reizi tika atzīmēta
Vispasaules Drošāka interneta dienu (DID) ar saukli “Drošāks internets

sākas ar tevi!” (pasaulē 17. reizi), aicinot ikvienu rūpēties par savu
drošību internetā.
Kā ik gadus, šīs dienas laikā notiek dažādi informatīvi pasākumi un
akcijas ar mērķi padarīt internetu labāku un drošāku, lai ikviens, jo īpaši
bērni un jaunieši, spētu lietot tehnoloģijas atbildīgi, cieņpilni, kritiski un
radoši.
Sauriešu bibliotēkā Stopiņu pamatskolas 5. klašu skolēniem tika
piedāvāta informatīva nodarbība “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Tā
gaitā skolēniem tika pastāstīts par sociālo tīklu ietekmi uz mūsu ikdienu
un to drošu lietošanu, pievēršot īpašu uzmanību būtiskiem
pārkāpumiem un riskiem, ar kuriem var saskarties tīmeklī. 21. gadsimtā
vienlīdz svarīgi ir ievērot drošību kā fiziskajā, tā arī virtuālajā pasaulē.
Nav nekāds noslēpums, ka mūsdienu bērni daudz laika pavada
internetā. Tāpēc skolēni īpaši tika aicināti pievērst uzmanību savai un
citu interneta lietotāju uzvedībai, darbojoties sociālajos tīklos, pārdomāt
riskus, ievietojot informāciju par sevi internetā. Bērni bija ļoti aktīvi un
zinoši, tie centās atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem par drošu
internetu.
Nodarbības noslēgumā skolēniem tika piedāvāta klases saliedēšanas
spēle “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Pēc signāla skolēni uzrunāja
viens otru un aizpildīja darba lapas.
Katrs informatīvas nodarbības dalībnieks saņēma balviņu no
portāla drossinternets.lv.
Sauriešu bibliotēka līdz februāra beigām piedāvāja arī bibliotēkas
apmeklētājiem-skolēniem piedalīties e-Zināšanu čempionātā un
pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā un medijpratību
aizpildot testu internetā.
11. februārī, Drošāka interneta dienā (DID2020) pieaugušie bibliotēkas
apmeklētāji bija aicināti skatīties diskusijas “Noķerti tīklā” tiešraidi
internetā par drošu interneta lietošanu.
Latvijā Drošāka interneta dienas pasākumus koordinē Latvijas Drošāka
interneta centrs, dažādas aktivitātes rīko skolas, bibliotēkas un citas
organizācijas.
Vairāk nekā 100 pasākumi un aktivitātes februārī norisinājās visā Latvijā
par godu Drošāka interneta dienai, izglītojot bērnus, jauniešus un
pieaugušos par drošību internetā.
Plašāka informācija par Vispasaules Drošāka interneta dienu pieejama
mājas lapā: https://drossinternets.lv/lv/posts/view/aicinam-atzimetdrosaka-interneta-dienu-did2020
Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas
Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(25.02.2020.)

