BIBLIOTĒKAS DEBIJA «ĒNU DIENĀ»

Gunta Bite
Braila raksta nodaļas vadītāja
Šogad „Latvijas Neredzīgo bibliotēka” atsaucās Junior Achievement aicinājumam
pieteikt savu dalību Ēnu dienā — 13. februārī — un kļūt kādam jaunietim par Ēnas
devēju. Šādas akcijas mērķis ir: dot iespēju jauniešiem praktiski iepazīties ar kādu no
interesējošām profesijām, lai palīdzētu izvēlēties savu nākotnes profesiju un karjeru.
Vienu dienu darbojoties kopā ar kādas profesijas speciālistu, jaunietis gūst
priekšstatu par izvēlētās profesijas pamatvērtībām, kā arī iepazīst tās „zemūdens
akmeņus” jeb ikdienas problēmas, ar kurām jāsaskaras un jārisina.
„Latvijas Neredzīgo bibliotēka” ir unikāla bibliotēka ne tikai ar sava krājuma īpatnībām, bet arī ar to, ka tai ir sava izdevniecība — Braila raksta nodaļa — kurā tiek
reproducētas grāmatas Braila rakstā.
Ko nozīmē strādāt šādā nodaļā un ko nozīmē būt par šīs nodaļas vadītāju?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem varēja gūt piesakoties par Ēnām Braila raksta
nodaļas vadītājai. Šogad laimīgo vidū bija 2 jaunieši: Diāna Mikāne no Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas 10. klases un Arnis Krists Vēbers no Limbažu 3. vidusskolas 12. Klases. Abi jaunieši ieradās bibliotēkā un tūlīt pat tika „iemesti” nodaļas darba dunā.

Viens no Braila raksta nodaļas uzdevumiem ir popularizēt Braila rakstu. Tāpēc
nodaļa aicina ekskursantus, rīko dažādus pasākumus un koncertus ar mērķi reklamēt
kultūru, t.sk., grāmatas un mūziku.

13. februārī nodaļu apmeklēja Rīgas Teikas vidusskolas 4. klases audzēkņi, kuri
projektu nedēļas ietvaros bija nolēmuši iepazīties ar Braila rakstu. Arī pašām Ēnām
bija interesanti uzzināt un izmēģināt roku Braila pierakstā, taču atbildīgākais
moments bija bērniem sagatavotā konkursa vadīšana. Jaunieši ar to tika galā izcili un
pēc piecām nodaļā pavadītām minūtēm jau paši varēja informēt atnākušos bērnus
par sagatavotiem Braila raksta „mājasdarbiem”. Vēlāk abas Ēnas palīdzēja Valentīndienas koncertam izdekorēt bibliotēkas Lasītavu.
Ēnu diena noslēgusies, Mīlestības dienas koncerts izskanējis, nu laiks jauniem
plāniem. Kādi tie būs? To rādīs laiks. Galvenais, neaizmirstiet sekot līdzi informācijai
bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos: Draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv un
Twitter.com (@LNerB)!
Ēnu dienā bibliotēka piedalīsies arī nākošgad. Nenokavē!

