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Sveicināti lasītāji!
Klāt jau marts, pirmais pavasara
mēnesis, un pie jums dodas arī “Atspulgu”
trešais numurs.
Pastāvīgie apmeklētāji jau pamanījuši,
ka par spīti ziņu lapas “Atspulgi” trūkumam,
bibliotēkā viss notiek.
Ja bibliotekārēm janvāris un februāris
pagāja, rakstot ikgadējās atskaites par
bibliotēkas darbu un sagatavojot dokumentus
bibliotēkas akreditācijai maijā,
kā arī
strādājot pie grāmatu krājuma, apmeklētājiem
gada sākums bija pasākumiem un aktivitātēm
bagāts.
Janvāra beigās notika “Bērnu un
jauniešu žūrijas 2015” noslēguma pasākums,
bet februārī kopā sanāca Mazsalacas
stāstnieki, lai stāstītu mīlestības stāstus.
Sveču dienas radošajā darbnīcā tika
marmorizētas sveces un trauki, bet februāra
nogalē vairākas dāmas savu brīvo laiku jautri
pavadīja, spēlējot galda spēles.
Februārī pie mums bija apskatāma arī
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu izstāde “Ziema”, bet martā notika
rūjienietes,
mākslinieces,
tagad
arī
Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas
skolotājas Antras Galzones darbu izstādes
“Ceļojums” atklāšana. Marta vidū bērni

piedalījās radošajā darbnīcā, kurā no dzijas
un līmes tapa ligzdas Lieldienu olām.
Savukārt, tie, kam patīk konkursi un
erudīcijas spēles, portālā letonika.lv līdz
22.martam varēja piedalīties spēlē „Izzini
Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” un
Latvijas Bankas mājas lapā nobalsot par
skaistāko monētu. Kā ik katru gadu, martā
piedalījāmies arī E-prasmju nedēļā, kuras
laikā tika popularizētas e-prasmes un epakalpojumi.
Aprīlī un maijā bibliotēkā plānoti vairāki
interesanti pasākumi un izstādes. Sīkāka
informācija Notikumu kalendārā „Atspulgu”
pēdējā lappusē.
Aprīlī bibliotēka iepirks jaunākās
grāmatas, tāpēc ikviens lasītājs aicināts
izteikt savas vēlmes par grāmatām, kuras
bibliotēkā būtu nepieciešamas vai kuras ļoti
vēlētos izlasīt. Ja jūsu pieprasījums sakritīs ar
citu lasītāju ieteikumiem, šo grāmatu noteikti
iegādāsimies,
vai
arī,
izmantojot
starpbibliotēku abonementu (SBA), atradīsim
jums iespēju saņemt un izlasīt grāmatu no
citas bibliotēkas fonda.
Sekojiet līdz informācijai bibliotēkā un
Mazsalacas mājas lapā. Uz tikšanos!
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2015. gada pieprasītāko grāmatu Top 10
PIEAUGUŠO NODAĻĀ
1. Sakss Nils, Liepnieks Jurģis “Nāve tās nav beigas” ( 2014)
Rīgu satricina nežēlīga slepkavība. Pa
atvērtu
logu
nošauta
nevainīga
klavierskolotāja. Šāvējs bijis profesionāls
snaiperis. Anglijas mazpilsētā uzrodas
neparasts zēns. Viņam ir vajadzīga psihologa
palīdzība. Vai varētu būt, ka viņš atceras
savu iepriekšējo
dzīvi?
Detektīvromāns, latviešu. 19x

sastop Auroru – mazu meitenīti. Tikšanās
pilnībā maina viņas dzīvi, un Grenija atklāj, ka
meitenītes un viņas pašas ģimenes gaitas
vēsturiski savijušās ciešā kamolā...
Īru romāns.17x
6. Vaithausa Lūsija “Ideāls vīrs” (2014)
Talantīgā Lielbritānijas rakstniece Lūsija
Vaithausa savijusi perfektu attiecību drāmu,
kurā maigas romantikas apskāvienā asnus
dzen
melna
kriminālintriga.
Satriecoši
meistarīgi, soli pa solim šerminot lasītāju,
autore raksta tik dzīvi, itin kā iesaistot lasītāju
galvu reibinošajos notikumos.
Angļu romāns.17x

2. Avotiņa Daina “Dzērvju svētība”(2013)
Skaudrs, bet patiesas cilvēku un dzimtās
zemes mīlestības caurstrāvots dzīvesstāsts,
kura
pamatā
reālu
ļaužu
likteņi.
Proza, latviešu. 18x

7. Avotiņa Daina “Rūdis” (2014)
D. Avotiņas darbā turpinās lasītāju iecienīto
romānu "Kad lausks cērt" (2011) un "Jūlija"
(2013) varoņu gaitas uz 20. gadsimta vidus
vēsturisko notikumu fona. Romāna centrā Rimežu saimnieces Jūlijas jaunākā dēla
Rūda sarežģītais liktenis. Virsnieka gaitas
neatkarīgās Latvijas armijā, mežsarga darbs
tālu no dzimtajām mājām, atbildīgi amati
pēckara un kolhozu pirmsākumu laikā,
nepatiesas apsūdzības, pārdzīvojumu pilni
personiskās dzīves līkloči.
Latviešu romāns.16x

3. Sārnis Juris “Pieviltie” (2015)
Likteņstāsts ''Pieviltie'' vēlreiz atgādina, kā
valstis kara uzvarētājas apietas ar mazajām
tautām un valstīm, atgādina latviešu tautas
pārdzīvoto izsūtījumā, arestos, pratināšanā,
spīdzināšanā, cietumā, tiesā un lēģeros.
Stāsts tapa sadarbībā ar cilvēku , kurš pats
kopā ar savu ģimeni - tāpat kā daudzi simti
tūkstoši latviešu ģimeņu locekļu - izstaigājis
šos neaprakstāmos moku ceļus. Nedaudzās
fotogrāfijas ir kā dokumentālas liecinieces
dzīvei Amūras sovhozā. Tās liecina, ka
latvietis prata (un prot) izdzīvot ekstremālos
apstākļos, arī tur prata priecāties. Likteņstāsts veltīts 1949.gada 25.marta
deportāciju
sāpju
ceļos
aizdzītajiem
Valmieras apriņķa ļaudīm, visiem tiem, kuri
nepārnāca.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. 18x

8. Forsaita Keita “Pasaku meistara mīļotā”
(2014)
Reiz dzīvoja sešas māsas - skaistā,
muzikālā, apdāvinātā, izpalīdzīgā, pastarīte...
un arī mežonīgā. Izcils mīlas stāsts
vēsturiskā romāna cienītājiem.
Austrāliešu romāns. 15x

4. Reinsone Sanita “Meža meitas” (2015)
Divpadsmit sievietes par dzīvi mājās, mežā,
cietumā. Vēsturiskā, autobiogrāfiskā proza,
latviešu.
Likteņstāsti, latviešu.17x

9. Blūma Inta “Latvietes karma” (2014)
Par sievišķību, sievišķo enerģiju, mūsu
enerģētiku,
sievišķā
spēka
avotiem,
partnerattiecībām, seksualitāti, par attiecībām
ar vecākiem un bērniem, par sievietes būtību
un sūtību, kura var atklāties, vien tikai
iepazīstot sevi ārpus materiāli fiziskās
pasaules robežām. Grāmatā apkopota
autores personīgā un daudzu citu Latvijas

5. Railija Lūsinda “Meitene uz kraujas”
(2014)
Grenija Raiena atgriežas Īrijā pie savas
mīlošās ģimenes, jo pārdzīvo nesenu
zaudējumu. Un tieši tur viņa uz kraujas malas
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sieviešu pieredze, izejot transformācijas ceļu,
dziedinot sevi, atgūstot savu sievišķības
spēku, atverot savu sirdi un sākot dzīvot savu
patieso dzīvi. Visi grāmatā skartie jautājumi
tiek apskatīti no garīgās psiholoģijas jeb
Dvēseles uzdevumu un mērķu viedokļa, kas
ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa, nevis
kāpura skatu punkta.
Sievietes psiholoģija, veselība,latviešu.15x

7.Brigita un brāļi aļņi. Pija Lindenbauma.
8X
8. Labākie draugi
grāmatiņa. Disney 8x

10. Grega dienasgrāmata
salmiņš. Džefs Kinnijs. 8x

3.

Pēdējais

1.”Viesnīca Transilvānija” 14 x
2. “Ledus sirds” 13x
3.”Smurfi 2” 12x
4.”Nejaukais Es 2” 12x
5. “Lego filma” 10x
6. “Pībodja kungs un Šērmens” 9x
7. “Tītari: atpakaļ nākotnē” 9x
8. “Alvins un Burunduki” 3 8x
9. “Ledus sirds” 8x
10. “Vāģi 2” 7x

DZEJA
Šķind kāvu zobensskaņas
Debesīs,
Un gaismas, un ēnas
Visapkārt klīst
Kā naida pretrunās
Nomaldījušās;
Kāvu zobensskaņās sapinies,
Likteņkrāsu liesmojums
Plaiksnās un dziest,
Un – apmulsis, nesaprot,
Kurā debesmalā
Miera vārdus lai rod ?!

Gandrīz

2. Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! Sinika
Nopola. 10X
9.

dziesmu

MAZSALACAS PILSĒTAS
BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS
skatītākie DVD 2015. gadā

MAZSALACAS PILSĒTAS
BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS
lasītākās grāmatas 2015. gadā

3. Grega dienasgrāmata
ceļojums. Džefs Kinnijs. 10X

mazā

9. Maša un Lācis. Pirmā tikšanās Ņ.
Imanova. 8X

10. Adlers-Olsens Jusi “Lieta Nr.64” (2015)
1987. gads. Nete Rozena ir pārliecināta, ka
visi pārdzīvojumi palikuši pagātnē. Viņai ir
sirsnīgi audžuvecāki un mīlošs vīrs, kas
palīdz sākt jaunu dzīvi. Līdz kādu dienu
uzrodas vīrs no pagātnes un draud izpostīt
Netes laimi. Tomēr Nete neļaus sevi atkal
ievilkt šausmu murgā, viņa negrasās vēlreiz
būt par upuri...2010. gads. Detektīvs Karls
Merks pēta Ritas Nilsenas, eskorta firmas
īpašnieces, pazušanu. Izmeklēšanā atklājas,
ka Ritas nozušana ir nevis atsevišķs
gadījums, bet gan cieši saistīta ar
noziegumiem, kuri aizsākušies pirms vairāk
nekā divdesmit gadiem
un
turpinās
joprojām...“Lieta nr. 64” ir ceturtā grāmata
sērijā par Q nodaļu un Karla Merka
izmeklētajām lietām.
Detektīvromāni, dāņu. 15x

1.Grega
dienasgrāmata
6.
noziedznieks. Džefs Kinnijs. 12X

:

Garais

4. Grega dienasgrāmata 7. Trešais lieks.
Džefs Kinnijs.
9x
5.Grega dienasgrāmata 4. Suņudienas.
Džefs Kinnijs.
9x

(Anita Girgensone)

6.Stikla bērni. Kristīna Olsone. 8X
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20.aprīlī plkst.17:00 tikšanās ar
latviešu sporta žurnālistu, grāmatu autoru
Armandu Puči. Armanda Pučes grāmatas:

Ar smaidu par lasītājiem…
Šodien bibliotēkā uzpeldēja pazīstams
bārmenis no manas vasaras alus malkošanas
vietas. Kāds secinājums?
Paprasīt bibliotekāram ‘‘Iesaki man kaut ko
palasīt.’‘ ir tas pats, kas paprasīt bārmenim
‘‘Uzjauc man kaut ko garšīgu.’‘

"Haizivs. Sandis Ozoliņš" (1994), "Irbe kā mūris"
(1997), "Pasaules čempions Serģis" (1998),
“Sarauj, Latvija” (2000), "Ozo. Cilvēks uz ledus"
(2011), "Klients [ficus]" (2012), “Balderis 19”
(2012), “Slazds” (2013),“Kambala... āmen!"
(2014), “Jūs viņu nekad nenogalināsiet” (2015).

***
Sēž dāma pie datora, līdzi paņēmusi visu
savu iedzīvi (3 RIMI maisus), skatās video,
austiņas uzlikusi. Zvana viņai telefons. Dāma
paceļ, runā, es garām ejot dzirdu: ’‘Es te baznīcā
sēžu!’‘. Tad es, ziņkārīga ložņa būdama, palūru
pār plecu, ko viņa tur skatās (jo, kad es
pēdējoreiz pārbaudīju, baznīcā nestrādāju). Aha,
izrādās iekš youtube skatās pareizticīgo
dievkalpojumus un murmina lūgšanas līdzi.
Āmen.

No 25.aprīļa Bērnu nodaļā Mātes
dienai veltīta grāmatu izstāde.
27. aprīlī
plkst. 16:00 radošā
darbnīca bērniem. Gatavosim dāvanas
māmiņām.
6.maijā plkst.16:00 Daiņa Rožkalna
tautasdziesmu ilustrāciju izstādes “Līdzības”
atklāšana un Latviešu folkloras krātuves
(LFK) seminārs par latviešu folkloras virtuālo
krātuvi
garamantas.lv.
Izstāde
būs
apskatāma līdz 30. jūnijam.
12.maijā
plkst.
15:00
kārtējā
Mazsalacas stāstnieku tikšanās. Tēma tiks
precizēta.
Maijā grāmatu izstādes “Vizmai
Belševicai 85” Bērnu nodaļā un „Augustam
Melnalksnim 140” Pieaugušo nodaļā.
.
18.maijā bibliotēkas akreditācija.

***
Kad lasītājs tev, grāmatas nodevis,
pasaka: ‘‘Es tagad iešu pameklēt kaut ko vēl, bet
ja es noģībstu, ātros nesauciet, man labajā krūšu
kabatā inhalators.’‘, kaut kā neomulīgi paliek. Tā
nu nervozi viņu vēroju. Neģība.
***
“Jūs saprotat, ko jūs esat izdarījis?“ pilnīgi
pārdzēries vīrietis sacīja mūsu apsargam, kad tas
viņu virzīja uz izejas pusi. “Jūs esat nostājies
starp mani un grāmatu!“

Konkurss

Avots http://librarytales.tumblr.com/

Kā tas skan latviski?
Libri amici, libri magistri.
Nec scire fas est omnia.
Verba volant, scripta manent.

Notikumu kalendārs

Pirmajam pareizās atbildes autoram
neliela pārsteiguma balviņa.
Iepriekšējā konkursa pareizā atbilde –
Pasaciņa. Aspazija.
Pareizo atbilžu autori – Vineta Šmite,
Sandris Bēteris un Ilze Mitāne.
Atbildes uz konkursa jautājumu,
pārdomas, atsauksmes, ieteikumus, savus
radošos autordarbus sūtīt uz e-pasta adresi
mazsalacasbiblioteka@inbox.lv
vai zvaniet uz tel.nr. (+371) 64251246 darba
dienās no plkst.11:00 līdz 18:00.

No 29. marta Bērnu nodaļā
izstāde „Pekstiņgrāmatas”.
Visu aprīli bibliotēkā apskatāma
Antras
Galzones
personālizstāde
“Ceļojums”.
Aprīlī Pieaugušo nodaļā grāmatu
izstāde “Jānim Veselim 120”.
14. aprīlī plkst. 15:00 Mazsalacas
stāstnieku tikšanās. Tēma – „Joku stāsti”.
No
18.aprīļa
līdz
22.aprīlim
Bibliotēku nedēļa un ar to saistītās
aktivitātes.
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