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Es varu atrast

Kā jau tas, mainoties gadiem, parasti

šai pasaulē prieku,
varu ieraudzīt krāsās dziesmu,
varu saklausīt skaņās gleznu
un smaržās varu sataustīt
apkārtni savu.
Ir tik svarīgi uz šīs pasaules
apzināt sevi esam,
dzīvot citiem
un sev prieku nesot,
sajust sevi kā daļu
un daļu no sevis dot.
Nostāvēt straumes vidū
un tās plūdumu pārveidot,
saņemt no citiem mīlestību
un kādam no sevis to dot...
Ko vairāk gan sirds var iekārot?

notiek, tad arī šoreiz mazliet no aizvadītā
gada statistikas mūsu bibliotēkā:
Lasītāju kopskaits - 772 (+13)
(PN - 563, BN - 388;
179 lietotāji reģistrēti abās nodaļās)

Izsniegums - 20654 (+ 3283)
(PN - 17417; BN - 3237)

Tai skaitā preses izdevumi - 8990
grāmatas - 11664
Apmeklējums - 11824(+725)
(PN - 7337; BN - 4487)
Grāmatu fonds uz 2015.gada 1.janvāri 14732
Vidēji 1 apmeklētājs gadā bibliotēkā
iegriezies 15 reizes
Dace

Aizvadot veco gadu un jaunā gada sākumā
vairāk, kā citkārt dzirdam tik daudz labu vārdu
un novēlējumu un tas ir tik patīkami, ka pat
gribētos, lai biežāk mainās gadi...:) Vai arī –
lai biežāk mēs viens otram teiktu ko labu un –
lai atcerētos šos labos vārdus, tādēļ daži no
vēlējumiem ar vai bez autora šajā izdevumā
lasāmi. Visiem, visiem - LIELS PALDIES!
„Ieklausies sevī un klusumā...
Sadzirdi savu sirdi un atver to - sev un
Pasaulei!
Un pieaicini Miera Eņģeli, lai tas ieved mūs
svētā miera noslēpumā, caur ko mēs varam
rast izlīgumu paši ar sevi.
Un izlīgstot, mēs atveram sevi Dievišķajam
brīnumam – mēs katrs pats topam par avotu,
no kura uz Pasauli plūst miers, prieks, laime,
gaisma un mīlestība.”
MĪĻI SVEICAM MŪSU
BIJUŠO KOLĒĢI

MAIGU VĪĶI
CIENĪJAMĀ JUBILEJĀ 25.janvārī!

Visvairāk grāmatu gada laikā pēc mūsu
bibliotēkas uzskaites izlasījušas:
Raita Blūma
(177)
Marija Dolace
(159)
Ruta Vintule
(155)
Lasītāko
grāmatu
pirmajā
trijniekā
izvirzījušās:
Bernārs Miņjē "Melnais taurenis"
- 22
Māra Zālīte "Pieci pirksti"
- 20
Māra Svīre "...un neuzzinās neviens" - 20

Plūst bezgalība viedā zīmē Pa apli aizrit viss, kas dzīvē.
Kur bija beigas, atnāk sākums
Un mūžīgi rit apļa gājums.
Riet saule vēlu vakaros,
Lai rīta ausmā pamostos.
Nāk gadam beigas – gaisma slāpst,
Ar jauno gadu saule nāk.
Nekas nav galīgs, pabeigts, drošs,
It viss zem saules - pārejošs.
Nav mūžīgs uz šīs zemes, it nekas,
Vien aplis bezgalīgs… vien tas.
(Baiba Cīrule)

INTERESANTA GRĀMATA...
Armands Puče
"Kambala..., āmen!"

Neesmu profesionālā
sporta fane un īpaši par to
neinteresējos, atšķirībā no
maniem
bērniem,
kuri
Ziemassvētkos
bija
sabraukuši mājās. Dēls ļoti vēlējās izlasīt
grāmatu par Kasparu Kambalu, un to
paņēmām no bibliotēkas. To izlasīja arī meita
un, kad bērni aizbrauca, nolēmu izlasīt arī
pati. Ieraudzīju citādu pasauli, par ko neko
nezināju, vismaz no darbojošās personas
skatījuma. Lasās viegli, jo uzrakstīta saistošā
valodā. Priecājos, ka izlasīju.
---------------------------Grāmata nav par profesionālo sportu, tā ir par
cilvēka spēku un vājumu, kas nosaka izvēles,
likteņus, ceļu un diemžēl - arī grāvjus...
Daudziem laikabiedriem šīs atklāsmes
sagādās pārsteigumu, ļoti daudziem pārdomas. Daži nekad vairs nedos viņam
roku, citi būs apvainojušies, vēl kādi - paliks
nikni līdz kapa malai... Lai gan - būtu par ko!
Spēļu protokolos vai turnīru aprakstos jums
neatrast stāstus par dzimtas baltajām un
melnajām avīm, par naudu un azartspēlēm,
par mirušiem un nedzimušiem bērniem, par
mīlētām un nīstām sievām, par seksu un
narkotikām,
par
asinīm,
asarām
un
prostitūtām... Tā viņš dzīvo! Stāvot uz zemes,
kas viņu turpina...

"Es vēlētos par tevi rūpēties –
nevēloties tevi izmainīt.
Mīlēt tevi – atstājot tevi brīvībā.
Uztvert tevi nopietni – ne uz ko nepiespiežot.
Nākt pie tevis – neuzspiežot sevi.
Kaut ko tev dāvāt – neko negaidot pretī.
Prast atvadīties no tevis – nebaidoties tevi
pazaudēt uz visiem laikiem.
Runāt ar tevi par manām jūtām – neuzliekot
tev par tām atbildību.
Dalīties ar tevi zināšanās – nepamācot tevi.
Priecāties par tevi tādu – kāds tu esi.
Ja tu ar tādām pašām jūtām spersi soli
man pretim – mēs varēsim bagātināt viens
otru.”
Viedās raganas vārdi

Klausīsimies savā sirdī, jo tā mums
ćukst priekšā katru nākamo soli.. Vērosim
zīmes, kas mums notiek apkārt tad, kad kaut
ko taisāmies darīt vai nedarīt! Jo it viss ar
mums runā - atliek tikai būt modriem
tagadnes mirklī, nevis pēc tam, kad daudz
kas jau ir noticis!
Vērosim to, ko mums saka apkārtējie
un arī nejaušs garāmgājējs! Vērosim zīmes
pārvietojoties pa ceļu un vērosim to, kas ik
mirkli notiek mums apkārt! Skatīsimies it visā,
kā sevis uzgleznotā filmā, kurā it viss mums
ko stāsta. Un sajutīsim paši sevi... Savu sirds
balsi, kas patiesi vienmēr signalizē un pasaka
it visu priekšā, lai pašiem sevi nav jāsāpina!
Taču it viss ir pieredze, un mēs nākam pēc
pieredzes, tamdēļ katram mirklim, arī prāta
diktētam un beigu beigās sāpīgam, mums
jāpasaka paldies - jo bez šī mirkļa viss nebūt
nebūtu tā, kā tas ir šobrīd un nekas
neattīstītos un nevirzītos uz priekšu!
Tamdēļ galvu augšā un tikai uz priekšu...
Paldies prātam un Sirdij, ka viņi tik labi
tandēmā māca mūs šajā dzīves posmā
vērsties pie Sirds.. Jo tikai caur sirdi mēs
spējam radīt skaistu un piepildītu dzīvi!

Attīstās, uz priekšu iet tikai tas, kas
visu laiku strādā ar sevi, pilnveido sevi un
dalās ar to, kas viņam ir...
Tādēļ nenolaižam rokas, jo Ceļš nekad
nebeigsies. Mēs taču kāpjam kalnos, lai arī
cik grūti mums tas nāk, bet jo augstāk esam,
jo brīnišķīgāka ainava mums paveras...
Vienkārši ej, ieklausies savā Sirdī un
ļaujies, kur tā tevi ved... Nemaz obligāti nav
jāsaprot, kādēļ Tu esi nonācis vienā vai otrā
vietā,- vienkārši ļaujies...
Tikai neapstājies un nepadodies, lai
pagātnes ēnas tevi neievelk atpakaļ tumsā.
Atmet ar vieglu roku visu, kas Tev
mācīts un visu, kam savulaik esi ticējis... Arī
šādas vilšanās dod pienesumu tavai
pieredzes pūralādei.
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