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JAUNS IZDEVUMS PAR GRĀMATU JAUNUMIEM
Marts ir mēnesis, kad pavasara tuvums jūtams gan dabā, gan
cilvēku domās, prātos un darbos. Arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
pavasari gaidot, jums piedāvā grāmatu jaunumus, kas iekļauti šajā
izdevumā.
Līdz šim bibliotēka jūs iepazīstināja ar audiogrāmatu jaunumiem
Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāla «Rosme» lappusēs. Lai paplašinātu informāciju par visām bibliotēkā iegādātām vai sagatavotām
grāmatām pielāgotā formātā, mūsu bibliotēka kopā ar biedrību
nolēma veidot atsevišķu izdevumu «Gaisma». To saņemt varēs ne
tikai «Rosmes» lasītāji, bet arī uz vietas bibliotēkā vai tās filiālēs. Šis
informatīvais materiāls vēstīs par jaunākajām Latvijas Neredzīgo
bibliotēkā pieejamām audiogrāmatām, grāmatām Braila rakstā,
palielinātajā un parastajā drukā. Katrai grāmatai būs pievienota īsa
anotācija par tās saturu.
Informatīvais materiāls «Gaisma» ir bezmaksas, un tiks izdots
palielinātā drukā un Braila rakstā. Tas iznāks reizi mēnesī. Apjoms
būs atkarīgs no saņemto un reproducēto jauno grāmatu daudzuma
un veida. Informatīvais materiāls apkopos informāciju par iepriekšējo
mēnesi. Šajā numurā apkopota informācija par februārī
reproducētajām jaunajām audiogrāmatām un grāmatām Braila
rakstā, jo tieši tās ir papildinājušas bibliotēkas krājumu. Kopā februārī
reproducētas 19 audiogrāmatas latviešu valodā, 4 — krievu valodā
un 3 grāmatas Braila rakstā.
1

Protams, rodas jautājums, kāpēc dots tieši šāds nosaukums
jaunajam izdevumam? Katrs noteikti radīs atbildi, kas būs viņam
tuvāka. Kā vienu no atbildēm varētu minēt to, ka zināšanas ir
līdzvērtīgas gaismai, kas mūs vienmēr aicina doties uz priekšu. Un,
kas gan var būt labāks ceļa biedrs, ja ne grāmata? Grāmatas jau no
to pirmsākumiem bijušas palīgi gan priekos, gan bēdās. Arī
21. gadsimta pasaulē cilvēki tiecas pēc grāmatām, pēc tā, kas
iegūstams, tikai lasot un savā prātā iztēlojoties arvien jaunas ainas.
Gaidām bibliotēkas čaklos lasītājus un novēlam patīkamus mirkļus
grāmatu pasaulē!
Beāte Vītola

AUDIOGRĀMATAS
Hanna Lindberga — Stokholmas fails.
Lasa Dina Kagāne-Kovaļova, 2019. gada ieraksts, 1 CD (9 st.
43 min.)
Zaudējusi darbu avīzē profesionālas kļūdas dēļ, žurnāliste
Solveiga Berga pelna iztiku, strādājot par oficianti. Paralēli viņa
raksta blogu par Stokholmas smalkajām aprindām un ir gatava darīt
gandrīz jebko, lai tikai atkal nokļūtu apritē. Savukārt Lennijs Lī ir
skandalozs fotogrāfs un žurnāla izdevējs, kurš nonācis finansiālās
grūtībās. Kad pēc kādas ballītes tiek atrasta noslepkavota slavena
glancēto žurnālu modele, abu ceļi krustojas, un viens otram seko
spraigu notikumu virkne.
Daniela Stīla — Tikai vienreiz dzīvē.
Lasa Līga Liepiņa, 1995. gada ieraksts, 1 CD (14 st. 9 min.)
Romāna galvenā varone ir rakstniece Dafne Fīlda, kuru mīl un
pazīst lasītāju miljoni. Taču izrādās, ka arī slavenību dzīvē ir
problēmas. Dafnes Fīldas romānu pamatā ir viņas pašas dzīve,
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nepieciešamība izšķirties starp diviem vīriešiem. Viņai jāizvēlas vai
nu mātes, mākslinieces vai mīļākās liktenis.
Ļevs Tolstojs — Anna Kareņina.
Lasa Dzidra Liepiņa, 1977. gada ieraksts, digitāls audio (40 st.
21 min.)
Anna Kareņina, šķietami laimīga augstākās sabiedrības dāma,
atsakās no ierastās, ērtās, bet garlaicīgās ģimenes dzīves un izvēlas
mīlestību — viņa pamet vīru un dēlu, lai sāktu jaunu dzīvi kopā ar
grāfu Vronski. Tomēr līdz ar mīlestību Annas dzīvē ienāk sabiedrības
nosodījums un vientulība. Anna dzīvo ilūzijās, ka mīlestība un tās
vārdā nestais upuris nodrošinās mūžīgu laimi, bet ikdiena atšķiras no
iztēlotā ideāla.
Henrijs Stekpūls — Zilā lagūna.
Lasa Līga Liepiņa, 1996. gada ieraksts, digitāls audio (12 st.
28 min.)
Romāns stāsta par divu laimīgu jauniešu — Dika un Emelinas
dzīvi un mīlestību uz neapdzīvotas salas, kur viņi nonāk astoņu gadu
vecumā pēc kuģa bojāejas. Darbība atainota desmit gadu garumā.
Sidnijs Šeldons — Asinsbalss.
Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. gada ieraksts, digitāls audio (14 st.
7 min.)
Par liela farmaceitiska uzņēmuma un tā vadītāja dzīvi, kurā
bagātības radītais komforts mijas ar džungļu izdzīvošanas likumiem.
Elizabete ir Sema Roffes meita un vienīgā mantiniece. Pēc tēva
nāves viņa nokļūst citā pasaulē un saprot, ka viņu šeit neviens
nevēlas redzēt. Elizabete atklāj, ka kāds cenšas viņu iznīcināt.
Astrīda Lindgrēne — Brāļi lauvassirdis.
Lasa Baiba Gete, Ideju Forums 2007. gada ieraksts, digitāls audio
(5 st. 12 min.)
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Sirdi plosošs stāsts par diviem brāļiem, no kuriem viens mirst,
bet abi viņi ir sarunājuši satikties izsapņotajā Nangijālā, kurā viss ir
iespējams.
Astrīda Lindgrēne — Grāmata par Pepiju Garzeķi.
Lasa Anta Krūmiņa, Ideju Forums 2007. gada ieraksts, digitāls
audio (8 st. 8 min.)
Līdzīgi Karlsonam, Pepija Garzeķe ir katra bērna sapnis par to,
kā viņš patiesībā gribētu izturēties.
Astrīda Lindgrēne — Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal.
Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Karlsons, kas dzīvo
uz jumta, lodā atkal.
Lasa Ingrīda Andriņa, Ideju Forums 2007. gada ieraksts, digitāls
audio (13 st. 34 min.)
Uz pavisam parastas mājas jumta pavisam parastā Stokholmas
ielā dzīvo kāds kungs vārdā Karlsons. Aiz lielā dūmeņa paslēpies
mazs namiņš, kurā viņš dzīvo. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, ir labs
draugs Brālītim, kas dzīvo ceturtajā stāvā. Vienā jaukā dienā
Karlsons ņem un ielido pa logu pie Brālīša.
Ieva Melgalve — Mājas bez durvīm.
Lasa Zane Bičevska, 2018. gada ieraksts, 1 CD (9 st. 42 min.)
Bruonu pilsētā Grāa noslēpumainā kārtā tiek nogalinātas
vienkāršo ļaužu sievietes un pat kāda jauna burve. Kurš ir
vainīgais — galvaspilsētas mags Rems vai svešzemniece Vega?
Vadošajiem burvjiem taisnīgums nav svarīgs — viņiem pietiek ar to,
ka izdzīvo viens. Un tādēļ Vega un Rems cietuma noslēgtībā izcīna
klusu un nežēlīgu cīņu. «Mājas bez durvīm» ir turpinājums grāmatai
«Mirušie nepiedod».
Astrīda Lindgrēne — Madikena.
Lasa Lidija Pupure, Ideju Forums 2008. gada ieraksts, digitāls audio
(3 st. 58 min.)
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Jautrs stāsts par septiņgadīgu meiteni, kura izstrādā bezgala
daudz visādu stiķu. Pat, ja Madikena pati neko neuzsāk, notiek
jocīgas, brīžam pat traģiskas lietas.
Astrīda Lindgrēne — Mēs – Sālsvārnas salas vasarnieki.
Lasa Baiba Gete, Ideju Forums 2007. gada ieraksts, digitāls audio
(8 st. 31 min.)
Melkersonu ģimene no Stokholmas — tēvs ar četriem bērniem —
vasaru pavada Sālsvārnas salā. Tā ir brīnumaina, notikumiem un
piedzīvojumiem bagāta.
Astrīda Lindgrēne — Mio, manu Mio.
Lasa Baiba Gete, Ideju Forums 2008. gada ieraksts, digitāls audio
(3 st. 24 min.)
Buse ir bārenis, kuram daudz kā dzīvē trūkst. Tomēr zēnam
piemīt bagāta iztēle, spēja ieiet pasakās un dzīvot fantāzijas tēlu
pasaulē. Tā rakstniece apdāvinājusi nelaimīgo bērnu, lai izglābtu
viņu no sastinguma un nāves, lai Buse iegūtu brīvību.
Marija Tibaldi-Kjeza — Paganīni.
Lasa Jānis Ābols, 1985. gada ieraksts, digitāls audio (14 st. 54 min.)
Par slavenā vijolnieka Paganīni daiļradi, dzīves līkločiem un
mīlestības piedzīvojumiem.
Jānis Sārts — Pieviltie.
Lasa Jānis Ābols, 1989. gada ieraksts, digitāls audio (9 st. 35 min.)
Asa satīra par pirmo padomju gadu Latvijā.
Astrīda Lindgrēne — Ronja – laupītāja meita.
Lasa Anta Krūmiņa, Ideju Forums 2007. gada ieraksts, digitāls audio
(7 st. 43 min.)
Grāmata par to, kā laupītāju vidē bērni ir tie, kas ar savu rīcību
mudina pieaugušos saprast, ka īsta draudzība, mīlestība un
savstarpējā izpalīdzība ir lielāks spēks nekā naids un konkurence.
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Ādolfs Šilde — Pirmā republika.
Lasa Līga Liepiņa, 1995. gada ieraksts, 1 CD (16 st. 32 min.)
Esejas par Latvijas valsti.
Astrīda Lindgrēne — Rūķītis Nilss Karlsons.
Lasa Ingrīda Andriņa, Ideju Forums 2008. gada ieraksts, digitāls
audio (2 st. 38 min.)
Rūķītis Nilss Karlsons uzaicina Bertilu paciemoties savā istabiņā
zem grīdas, Liljonkvasta kungs krēslas stundā aizved Jēramu uz
zemi, kuras nav, dzeguze Jautrule izlido no pulksteņa un sāk runāt.
Bet tas nebūt vēl nav viss.
Lūcija Ķuzāne — Saule mūžam mana.
Lasa Ralfs Dirnēns, 2018. gada ieraksts, 1 CD (14 st. 49 min.)
Grāmata par Jāni Jaunsudrabiņu. Tās pirmizdevums iznāca
1986. gadā. Jaunajā izdevumā manuskripts restaurēts atbilstoši
iecerei, bez cenzūras svītrojumiem un labojumiem, papildināts ar
jaunatklātiem faktiem un fotomateriālu. Grāmatai pievienots plašs
skaidrojošs personu rādītājs.
Andris Akmentiņš — Skolotāji.
Lasa Vilnis Bīriņš, 2018. gada ieraksts, 1 CD (14 st. 51 min.)
Pēdējais romāns sērijā «Mēs. Latvija, XX gadsimts» aizved
lasītāju uz 50.-60. gadiem, tā dēvēto Hruščova atkusni, kuru savos
darbos skāruši arī vairāki citi sērijas autori. Uzlūkot šo neilgo, tomēr
zīmīgo laikposmu lasītājs var caur lauku skolas un skolotāja tēlu.

AUDIOGRĀMATAS KRIEVU VALODĀ
Джеральд Даррелл — Сад богов.
Читает Алексей Горпинченко, запись 2018 года, 1 компактдиск (6 ч. 25 мин.)
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В повести «Сад богов» Джеральд Даррелл вновь
возвращается к удивительным событиям, произошедшим с ним
и его семьей на греческом острове Корфу, с героями которых
читатели уже могли познакомиться в книгах «Моя семья и другие
звери» и «Птицы, звери и родственники».
Яак Юске — Забытый Таллинн.
Читает Алексей Горпинченко, запись 2018 года, 1 компактдиск (3 ч. 46 мин.)
Семь прогулок, которые автор начинает от средневековых
городских ворот, повествуя об истории окраин, зданиях и
событиях. Путеводитель Яака Юске с большим количеством
фотографий и карт для путешествий по средневековому
Таллинну рассказывает о неизвестном и помогает вспомнить
забытое.
Донна Тартт — Тайная история.
Читает Алексей Горпинченко, запись 2018 года, 1 компактдиск (20 ч. 29 мин.)
Действие романа разворачивается в небольшом колледже в
Вермонте, куда девятнадцатилетний Ричард Пэйпен приезжает
из Калифорнии изучать древнегреческий язык. Новые друзья
Пэйпена — четверо молодых людей и одна девушка — умны,
раскованны, богаты. Их дружба не выдерживает, однако,
натиска современного мира. В веселой и сплоченной компании
происходит убийство.
Ник Хорнби — Мой мальчик.
Читает Эдуард Тее, запись 2018 года, 1 компактдиск (8 ч.
36 мин.)
Главный герой романа — обаятельный холостяк, не
привыкший переживать по пустякам. Шикарная квартира,
модная машина и никаких обязательств и проблем. Но
неожиданная встреча с мальчиком Маркусом и настоящая
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любовь в корне меняют жизнь, казалось бы, неисправимого
эгоиста.

GRĀMATAS BRAILA RAKSTĀ
Dace Rukšāne — Latviskais laimes kods (3 sējumi).
Grāmatas autore ir izvēlējusies un aprakstījusi sešdesmit
dažādus dzīves mirkļus, kas raksturo latvieti un veicina prieku,
aktivitāti un laimi. Grāmata ikvienam atgādina, ka ikdienu veido
daudzas lielākas un mazākas laimes. Autore sešdesmit dzīves
mirkļus ir vienmērīgi sadalījusi pa mēnešiem — katrā mēnesī pieci.
Guntars Račs — 365: 1.daļa (1 sējums).
Guntars Račs jauno gadu sāka ar jaunu apņemšanos, katru
dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Pēc pusgada, tika nolemts tos
apkopot grāmatā «365» 1. daļa. Katram dzejolim ir atzīmēts tā
sarakstīšanas datums.
Guntars Račs — 365: 2.daļa (1 sējums).
Guntara Rača apņemšanās 2017. gadā bija uzrakstīt un publicēt
vismaz vienu dzejoli dienā. Pirmie 183 atrodami grāmatas pirmajā
daļā. Šajā grāmatā atradīsiet tos 182, kuri rakstīti no 3. jūlija līdz
31. decembrim.
Informāciju sagatavoja
Beāte Vītola
Komplektēšanas un apstrādes
nodaļas bibliotekāre

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais
materiāls. Izdots Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.
Iznāk reizi mēnesī. Redaktore Beāte Vītola.
E-pasts: beate.vitola@neredzigobiblioteka.lv
Tālr. 67514509
Mājaslapa: www.neredzigobiblioteka.lv sadaļā
Jaunieguvumi
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