Tikšanās ar
Plotņikovu

autori

Ilutu

16.oktobrī pie Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem viesojās
grāmatas “Salas rēgs” autore Iluta Plotņikova. Fantāzijas
romāns ir autores pirmā grāmata, kas konkursā “Zvaigznes
grāmata. Oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem” ieguva
veicināšanas prēmiju.

Nedaudz par sevi pastāstot, autorei ir bakalaura grāds
dabaszinātnēs un maģistra grāds komunikācijas zinātnēs,
pašreizējās darbības joma ir projektu vadība, kas saistīti ar
klimata pārmaiņām. Autore uzskaitīja arī savas aizraušanās
ārpus darba un rakstīt prieka, tā ir ceļošana gan pa Latviju,
Eiropu un pasauli, fotografēšana, darbi dārzā, saistīti ar
puķēm.

Par grāmatu “Salas rēgs” – vientulīgā sala, uz kuru
sešpadsmitgadīgo Tomu pāraudzināšanas nolūkos atved viņa
vecāki, glabā visai baisu leģendu. Un tieši Toms kļūst par
vienīgo no visiem saliniekiem, kam ir lemts līdz galam atklāt
kādu tālas pagātnes noslēpumu. Grāmatas autore vēl līdz šim
nav apmeklējusi Roņu salu, taču domā, ka sala, par kuru
rakstījusi grāmatā, varētu būt analoga Roņu salai.

Tālāk saruna ievirzījās tieši par pašu rakstīšanas procesu,
dodot klātesošajiem padomus, kas būtu jāievēro pirms sāk
rakstīt grāmatu. Pēc autores domām vajadzētu atbildēt sev uz
dažādiem jautājumiem – kas būs tas, ko es rakstīšu, kāds būs
darba žanrs, vēlamais apjoms; kas manu uzrakstīto darbu lasīs,
kas būs mana potenciālā auditorija; cik oriģināla un

interesanta būs mana piedāvātā ideja, kāds grāmatu tirgū ir
esošais piedāvājums; kāds ir mans mērķis un kāds ir laika
grafiks; vai un ar ko vēlēšos sadarboties. Autore arī
pastāstīja par tām iespējām, kādas izmantot, lai uzrakstītā
grāmata nonāktu līdz lasīšanai.

Tikšanos ar autori atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds
Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas tikšanās ar
bērnu grāmatu autoriem”.

Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Saruna ar putnu
Viesturu Ķerus

pētnieku

13.oktobrī pie Alojas Ausekļa vidusskolas jaunāko klašu
skolēniem viesojās ornitologs, grāmatas bērniem autors

Viesturu Ķerus. 2019. gadā V. Ķerus debitēja bērnu literatūrā
ar grāmatu “Meža meitene Maija”, par šo darbu iegūstot
Latvijas Literatūras gada balvu 2020 kategorijā “Labākais
oriģinālliteratūras darbs bērniem”.

Autors grāmatas lappusēs aprakstījis norises dabā, attēlojis
meža dzīves burvību, radot dzīvus un ticamus notikumus, kurus
savām acīm redzējusi grāmatas galvenā varone Maija. Maijas
tēls tapis, autoram vērojot savu vecāko meitu, kā arī
aprakstot dzīvi mājā meža vidū, kurā ģimene dzīvo.

Klātesošajiem autors lasīja fragmentus no grāmatas, papildinot
tos ar stāstiem par putnu dzīvi visos četros gadalaikos, kā
arī dodot iespēju paklausīties katram gadalaikam raksturīgāko
putnu balsu ierakstā. Šajā grāmatā par putniem var uzzināt
daudz, tādēļ tā ir vērtīgs avots, kas paplašina bērnu
zināšanas par Latvijas putniem.

Grāmata “Meža meitene Maija” šogad ir iekļauta lasīšanas
veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2020” grāmatu kolekcijas sastāvā jauno lasīšanas ekspertu
vērtējumam.

Tikšanās ar autoru noritēja ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas
tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem”.

S.Frīdenfeldes teksts un foto

Saruna
ar
“Bitītēm”
veselīgu dzīvesveidu

par

8.oktobra rītā pilsētas bibliotēku apmeklēja PII “Auseklītis”
vecākās grupas “Bitītes” audzēkņi, lai ar grāmatu, krāsainu
attēlu, uzdevumu un sarunu starpniecību iegūtu jaunu
informāciju un nostiprinātu jau esošās zināšanas par to, kas
ir veselīgs uzturs un veselīgs dzīvesveids.

Kopīgi izpētījām un dalījāmies informācijā par uztura
piramīdu, runājām par veselīgu ēdienu, par našķu lietošanas
biežumu un to radītajām problēmām, kā parūpēties par savu
ķermeni, lai tas būtu vesels. Galvenās gūtās atziņas – dzert
daudz ūdeni, ēst vairāk dārzeņus un augļus, neēst daudz
cukura, kārtīgi izgulēties, regulāri nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm, regulāri mazgāt rokas. Vissvarīgākais, lai mēs
justos labi, daudz smietos, spēlētos svaigā gaisā un baudītu
sauli.

Radījām paši arī kustību prieku, ielūkojoties Margaritas
Stārastes un Emīlijas Krūmiņas grāmatas “Arī mēs varam tā!”
lapaspusēs un nedaudz attēlojot pēc kustībām gan stārķu
sacensību, gan cīrulīšu lidojumu un citas kustības. Neizpalika
arī praktiskās darbošanās, uz papīra ar zīmuli katram
uzzīmētajam dārzenim vajadzēja atrast savu ēnu, gluži tāds

pats uzdevums bija jāveic uz interaktīvās tāfeles, pielietojot
īpašo datorpildspalvu, kura nemaz pirmajā reizē tik vienkārši
pirkstos nepadevās. Taču itin visi bērni ļoti veiksmīgi tika
galā ar doto uzdevumu.

Noslēgumā kopīgi lasījām/skatījām, jo grāmata ir gandrīz bez
vārdiem, Lūsas Riphāgenas grāmatiņu “Vieni paši mājās”. Šī
grāmata palīdz trenēt uzmanību, atmiņu un pievērst uzmanību
smalkām detaļām krāsainajās bildēs. Paldies “Bitītēm”,
skolotājai Līgai un skolotājas palīgam Līgai par viesošanos
bibliotēkā. Uz atkalsatikšanos bibliotēkā!

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Foto: L.Birzgale, A.Frīdenfelde

Izzinoša tikšanās ar grāmatu
“Plastmasas huligāni” autori
Agnesi Vanagu
23.septembrī Alojas Ausekļa vidusskolas 3. klašu skolēni tikās
ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu. Autore tuvāk pastāstīja
par savu grāmatu “Plastmasas huligāni” (2019) un “Plastmasas
huligāni. Draugs pazudis” (2020) tapšanu un skaidroja, cik
garš ir ceļš no idejas līdz grāmatas nokļūšanai grāmatnīcā.

Skolēni uzzināja dažādus diezgan satraucošus faktus par dabas
piesārņojumu, jo autore aizraujošā veidā lika paraudzīties uz
apkārtējās vides piesārņojuma lielo problēmu, mudinot uz
pārdomām par to, ko mēs paši ikdienā varam darīt, lai kļūtu
dabai draudzīgāki. Skolēni bija aktīvi savos jautājumos, arī
atbildēs uz autores uzdotajiem jautājumiem. Daži no tiem, cik
plastmasas maisiņu tiek saražots katru sekundi visā pasaulē?
Ko atgādina ūdenī nonācis plastmasas maisiņš? Cik miljonu
tonnas plastmasas katru gadu nonāk okeānā? Ko darīt, no kā
atteikties, ko samazināt, ko lietot atkārtoti, kā šķirot
plastmasu. No diskusijas varēja secināt, ka šī tēma skolēniem
ir svarīga. Autore piedāvāja skolēniem iespēju minēt
Plastmasas huligānu krustvārdu mīklu.

Noslēgumā autore iepazīstināja klātesošos ar pašu
grāmatu “Pagalma enciklopēdija”, par pilsētnieka
pelēkā kaķa piedzīvojumiem laukos, sastopot pagalmā
tās iemītniekus – slieku, ezi, kurmi, čūsku un vēl
citus.

jaunāko
– britu
dažādus
daudzus

Tikšanos ar autori atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds

Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas tikšanās ar
bērnu grāmatu autoriem”.
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Dzejas dienas Alojā ieskandē
Ingmāras Balodes dzeja un
atdzeja
Dzejas
dienu ietvaros 9.septembrī Alojas Ausekļa vidusskolā viesojās
dzejniece un
tulkotāja Ingmāra Balode. Ar sevi iepazīstinot, dzejniece
atklāja, ka šajā
neparastajā dzejas pasaulē viņu ir ievedusi rakstniece un
dzejniece Vizma
Belševica.

Pirmo
dzejoli I.Balode uzrakstījusi 13 gadu vecumā un arī savā
pirmajā dzejoļu

krājumā, kas iznācis 2007.gadā “Ledenes, ar kurām var sagriezt
mēli”,
ietverti dzejoļi, ko rakstījusi 15 un 16 gadu vecumā. Īpaši
veiksmīgs dzejniecei
izrādījies 2012. gadā publicētais krājums “alba”, kas ieguvis
Latvijas Literatūras gada balvu.

Atbildot
uz klātesošo jautājumu, kāpēc I.Balode raksta dzeju, sekoja
atbilde, ka tā ir
tāda īpaša brīvības sajūta un reizēm pat var atlikt un
nepadarīt tos darbus,
kas patiešām tajā brīdī būtu veicami. Uz Dzejas dienām dzejoļu
rakstīšana
aktualizējas, bet katru dienu tie netiek rakstīti, citādi būtu
iznācis arī
trešais dzejoļu krājums.

Taču
I.Balode ir aktīva un godalgota 20. un 21. gadsimta poļu
dzejas un prozas
tulkotāja. Pateicoties viņai, mums latviski lasāmi tādi
ievērojami autori kā
Hanna Krāla, Mikolajs Ložiņskis, Dorota Maslovska, Slavomirs
Mrožeks un Ādams
Zagajevskis.

Klātesošiem tika dota iespēja ieklausīties dzejas lasījumā no
abiem autores krājumiem. No dzejnieces lasījuma plūda bezgala
gaišs un pozitīvs starojums.
I.Balode klātesošos tuvāk
iepazīstināja ar poļu autora Ādama Zagajevska tulkoto dzejas
krājumu “Svešā skaistumā”.

I.Balode studējusi poļu valodu un kultūru Latvijas Kultūras
akadēmijā. Viņai ir arī mākslinieces talants, jo beigusi
Latvijas Lietišķās mākslas koledžu. Aktīvi iesaistījusies
Latvijas literatūras dzīves veidošanā – darbojusies Radio NABA
raidījumā “Bron-Hīts”, bijusi interneta žurnāla “Satori” un
apgāda “Mansards” redaktore.

Tikšanos ar dzejnieci atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds
Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas tikšanās ar
bērnu grāmatu autoriem”.

Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Saruna
par
vēsturi
rakstnieku Aivaru Kļavi

ar

Tiekoties ar Alojas Ausekļa vidusskolas vecāko
klašu skolēniem, rakstnieka Aivara Kļavja saruna galvenokārt
ievirzījās
vēstures tēmā. Stāstot par savu dzīves ceļu un darbību
literārajā jomā, A.Kļavis

sarunā vairākkārt uzsvēra, ka uz visām šodienas dzīves
situācijām un
jautājumiem atbildes ir atrodamas vēstures
notikumos, vēstures gaitā.

A.Kļavis literatūrai nopietni pievērsies vēl
mācoties vidusskolā. Pēc vidusskolas, stājoties filologos,
palicis drusku zem strīpas.
Tā dusmojoties uz sevi ir aizgājis dienēt armijā. Nemaz tik
viegls šis laiks
Baltkrievijas mežos pie pašas Polijas robežas nav bijis, jo
pusotru gadu
armijas daļā bija vienīgais latvietis. Taču bija iespēja
rakstīt stāstus un
sūtīt žurnālam “Literatūra un Māksla” publicēšanai. Arī pati
pirmā grāmata
“Kafejnīcā zagtas karotītes”, tika uzrakstīta, vēl dienot
padomju armijā.

A. Kļavis bija leģendārā padomju gadu norieta
žurnāla “Avots” galvenais redaktors, darbojies arī citos
preses izdevumos. Žurnāls
bija viens no Atmodas laika ietekmīgākajiem izdevumiem, kā
spilgta liecība, cik
sarežģīts, pretrunīgs bija laiks pirms vairāk nekā 30 gadiem,
kad Latvijas
neatkarības atgūšana šķita kā tāla ilūzija.

A. Kļavis ir 25 prozas grāmatu autors, 7 no tām
ir par vēstures tēmu. Par vēsturisko romānu ciklu “Viņpus
vārtiem” autors
2012.gadā saņēmis Baltijas Asamblejas balvu un Latvijas
literatūras gada balvas
2012.specbalvu. Tie ir 4 saistoši romāni par latviešu tautas
ceļu, sākot ar

11.gadsimtu, padziļināti pievēršoties 18., 19. un 20.gadsimta
notikumiem. Tieši
pēc šī cikla pabeigšanas, pie kura autors strādāja 10 gadus,
radusies ideja
uzrakstīt romānu pusaudžiem par mūsu senčiem pirmbaltiem un
senvēsturi. Tā
tapušas triloģijā “Ceļš uz nezināmo zemi” grāmatas – “Melnais
akmens”, “Bēgšana
no čūsku valstības” un “Asinis uz dzintara”. Kā uzsvēra
autors, grāmatās
pieminēto vēsturisko personu un notikumu atspoguļojums ir
balstīts uz vēstures
avotu izzināšanu. A.Kļavis par triloģiju 2019.gadā saņēma Jāņa
Baltvilka balvu
bērnu literatūrā.

Autors aicināja skolēnus uzdot jautājumus,
apsolot uz tiem atbildēt, un interesantākā jautājuma autoram
uzdāvināt grāmatu
“Bēgšana no čūsku valstības” ar autogrāfu. Grāmatu par
oriģinālāko jautājumu
saņēma 9.klases skolēns Ansis Siliņš.

Tikšanās noritēja ar Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas
tikšanās ar bērnu
grāmatu autoriem”.

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

6.klases
skolēni
pieņem
izaicinājumu
piedalīties
Skaļās lasīšanas sacensībā
Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
iniciatīvu 2017. gadā visā Latvijā pirmo reizi tika uzsākta
5.- 6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensība, kurā šogad
iesaistījās 20 Alojas Ausekļa vidusskolas 6.klases skolēni.

Skaļās lasīšanas sacensība tiek rīkota ar mērķi – pilnveidot
skolēnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru
lasīšanai, kā arī, lai rosinātu un veicinātu skolēnu
lasītprieku un interesi par grāmatām.

26.februārī Skaļās lasīšanas sacensība 6.klasei noritēja
pirmajā kārtā vietējā mērogā – Alojas pilsētas bibliotēkā.
Katra dalībnieka uzstāšanos un izvēlētās grāmatas fragmenta 3
minūšu lasījumu vērtēja tiesneši (skolotāja Ineta Lopenova,
dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa un bibliotēkas vadītāja
Sarmīte Frīdenfelde) pēc noteiktiem kritērijiem, aizpildot
vērtēšanas veidlapu, kas šajās sacensībās bija ļoti svarīgi,
jo tiesnešu uzdevums – izvirzīt vienu labāko lasītāju uz
reģionālā pusfināla konkursu, kurš 11.martā norisināsies
Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Visiem klātesošajiem tika dota iespēja dzirdēt 20 lielisku
stāstu fragmentus no dažādām grāmatām, kas adresētas 11-12
gadus veciem lasītājiem, tādējādi rosinot klātesošajos arī

interesi kādu no šīm grāmatu izlasīt.

Skaļās lasīšanas sacensībā, ievērojot visus konkursa
noteikumus, pārliecinoši uzvarēja Markuss Sipko, gūstot
iespēju piedalīties reģionālajā pusfinālā, lai savukārt
nokļūtu līdz nacionālajam finālam, kas noritēs Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Vēlam Markusam veiksmi!

Labu uzstāšanos rādīja un godalgotas vietas saņēma konkursa
dalībnieki – Evelīna Vanaga (2.vieta), Tomass Rolovecs
(3.vieta), Gunita Džaparova (4.vieta) un Helēna Možvillo
(5.vieta). Iesaistoties šajā konkursā, katrs no 20
dalībniekiem bija tikai ieguvējs, gūstot lasīšanas meistarību
un labu pieredzi, saliedējoties kopīgā lasīšanas aktivitātē.

Paldies skolotājām Liānai Lilenblatei-Sipko un Līgai Kokinai
par sadarbību šī konkursa ietvaros!

Sarmīte

Frīdenfelde/Alojas

S.Frīdenfeldes foto

pilsētas

bibliotēkas

vadītāja

Kā kļūt par labu draugu
Šodienas nodarbībā Alojas pilsētas bibliotēkas “pūcīte”, kopā
ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem, raisīja sarunu par
tēmu – kā kļūt par labu draugu. Secinājums, visiem bērniem ir
vajadzīgi draugi, taču jāiemācās iegūt draugus un saglabāt šo
draudzību.

Ieklausoties grāmatiņas “Kā kļūt par labu draugu” lasījumā,
“pūcīte”, skolotāja Anita un bērni diskutēja – kas ir
draudzība, kā iedraudzēties, kā būt draugam, kā saglabāt
draudzību un, kā tad draugi nerīkojas. Visi klātesošie nonāca
pie kopīga secinājuma, ka, lai iegūtu draugus, tev pašam ir
jābūt draugam. Tas nozīmē – dalīties, prast nogaidīt un būt
godīgam. Izturēties pret draugiem tieši tā, kā vēlies, lai
izturētos pret tevi.

Nodarbību noslēdza radošā meistarošana, šoreiz – krāsaina
papīra tārpiņa pagatavošana. Jāteic, ka darbiņš tika veikts
enerģiski, dažiem no bērniem tārpiņš nebeidza vien stiepties
garumā, veidojās gluži vai simtkājis.

“Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma
pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku,
lasītprasmi, izglītību un personības attīstību.

Sarmīte Frīdenfelde / Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Foto: Anita Ķirse, S.Frīdenfelde

Sarunas par mājām
Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts”
vismazākajiem ietvaros, šī gada pirmajā nodarbībā, bibliotēkas
“pūcīte”, kopā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem,
raisīja sarunas par mājām, cik dažādas mēdz būt būves visā
pasaulē. Bērni ar interesi aplūkoja attēlus, kuros varēja
redzēt šo būvju dažādību.

Pēc aktīvas sarunas bērni klausījās pasaciņu “Peles jaunā
māja”, jo bērni atzina, ka pasakās pelēm arī ir pašām savas
mājiņas. Pasakā pelei Pelēķei mājiņa ir pavisam bēdīgā
stāvoklī, jumts tek, logus nevar aizvērt un vējš danco pa
spraugām mājokļa sienā. Ziemā Pelēķe patiešām nosals savā
mājiņā. Taču pasaciņā raisījās stāsts par to, kā apkārtnes
dzīvnieki steidzās Pelēķei palīgā mājiņu steidzami pielabot.
Rezultātā, vienmēr ir liels prieks par kopīgi paveiktu

darbiņu.

Nodarbības noslēgumā bērni katrs uzzīmēja savu māju. Tā tapa
22 krāsaini krāsainas mājas.

Sarmīte Frīdenfelde/Alojas pilsētas
S.Frīdenfeldes, Anitas Ķirses foto

bibliotēkas

vadītāja

Ziemassvētkus gaidot
Šī gada pēdējā nodarbībā, Ziemassvētku gaidīšanas laikā,
bibliotēkas “pūcīte” tikās ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem
bērniem. Protams, ka visas sarunas raisījās tikai par un ap
Ziemassvētkiem, katram no bērniem bija savs sakāmais un savs
viedoklis par šiem svētkiem, kuros neatņemamas sastāvdaļas ir
eglītes un mājas rotāšana, piparkūku cepšana un pats
galvenais, dāvanu saņemšana.

Pēc aktīvas sarunas un spriešanas par labākajiem Ziemassvētku
rotājumiem, kopīgi palasījām pasaku “Eglītes rotājumi”, no
Eleonoras Barsoti grāmatas “Ziemassvētkus gaidot”. Pasakā
dzīvnieciņi sermulis Teo, trusenīte Berta un vistiņa Bīne,
kopā ar draugiem gatavojās rotāt eglīti. Taču vispirms
sermulim Teo jādodas uz tirdziņu nopirkt krāsainās stikla
bumbiņas, no katras krāsiņas pa vienai. Teo, iztērēdams visus
ietaupījumus, nopirka kārbu ar bumbiņām, taču skrienot mājās,
tikko uzsnigušajā sniegā Teo kāja paslīd un b-u-u-u-m,
skaistās stikla bumbiņas saplīst sīkās lauskās. Taču draugi
nesaskuma un bija gatavi izrotāt eglīti ar ko tādu, kas ir gan
garšīgs, gan arī skaists. Lūk, rezultātā tapa gara virtene no
savērtiem kukurūzas graudiem, kuri uz pannas sprakšķinot
uzpūtās lieli. Trusenīte Berta bija iejaukusi mīklu un draugi
kopīgi izcepa cepumus un iekāra eglītes zaros. Tik skaisti
izgreznotu eglīti neviens vēl nebija redzējis, turklāt, cik
garšīgi tā smaržo!

Šī nebija vienīgā no grāmatiņām, ko kopīgi lasījām, “pūcīte”
bērniem deva iespēju aplūkot krietnu kaudzīti ar krāsainām
Ziemassvētku grāmatiņām, un tā nu katrs varēja šķirstīt
grāmatiņas un no attēliem veidot pats savu Ziemassvētku
stāstu.

Nodarbība, protams, nevarēja noslēgties bez radošas
meistarošanas. Šoreiz katrs no bērnam ļoti rūpīgi pagatavoja
savu Ziemassvētku rūķi, jo, kā iepriekš sarunā noskaidrojām,
tieši rūķi ir tie, kas aiznes ziņas pašam Ziemassvētku
vecītim. Nemaz nav divreiz jāmin, kādu ziņu katrs no bērniem
ar rūķa starpniecību gribētu nosūtīt. Protams, ka sagaidīt un
saņemt no Ziemassvētku vecīša rokām kāroto dāvaniņu.

Bibliotēkas “pūcīte” novēl bērniem un skolotājām baltus, mīļus
un sirsnīgus Ziemassvētkus!

“Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma
pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku,
lasītprasmi, izglītību un personības attīstību.

Sarmīte Frīdenfelde, Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Foto: Anita Ķirse, S.Frīdenfelde

