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Soļu krelles Šveicē, arī Lucernas un Thunas bibliotēku apmeklējumi. 

 

Vēlējāmies apciemot Jāni,  tāpēc atkal mums priekšā ir ceļš - 2 dienu garš brauciens  uz Lucernu (Šveice), un 

atpakaļ.  

Mūsu mērķis ir Lucerna, skaista pilsēta, kultūras un mākslas pilsēta. Slavenākais , protams, ir tā saucamais 

Kapellas tilts - vecākais koka tilts Eiropā. 204 metrus garā koka konstrukcija celta 1333. gadā kā daļa no 

lielākas pilsētas aizsargbūvju sistēmas. 17. gadsimtā tā iekšiene tika papildināta ar skaistiem gleznojumiem un 

jau kopš tā laika tas kļuvis par iecienīto vietējo iedzīvotāju un tūristu apskates objektu.  

Pilsētā ļoti jūtams kā eiropieši tiekušies uz izglītību un kultūru, tas redzams gan ēku sienu gleznojumos, gan 

skaistajā arhitektūrā, kas ir ļoti harmoniska ar apkārt esošo dabu – kalniem, ezeriem, mežiem, kopumā, šķiet, 

esam nokļuvuši harmoniskā un ritmiskā pilsētā. Ritmu nodrošina sportiskie šveicieši – skrejoši, ar riteņiem 

braucoši, ļoti kustīgi. Stadionos visur redzami jaunie futbolisti, ledushallē – hokejisti un daiļslidotāji, ezerā – 

laivas, jahtas, tūristu kuģi...  

 

Pašā Pilsētas centrā atrodas Lucernas pilsētas bibliotēka, no logiem paveras ļoti skaists skats uz pilsētu. Kā 

jau ierasts, arī šajā bibliotēkā pieejams plašs literatūras klāsts sākot no bestselleriem līdz pat bērnu grāmatām, 
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nozaru grāmatām un ļoti daudz DVD un CD. Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar kinoteātri, tās nosaukums 

“Bourbaki Panorama” 

 

Šī bibliotēka atšķiras ar to, ka nodrošina pieeju Naxos tiešsaistes bibliotēkai . Tā ir tiešsaistes klasiskās mūzikas 

bibliotēka ar vairāk nekā miljons nosaukumiem un ap 90 000 kompaktdiskiem. Te var atrast vairāk kā 10 000 

džeza māksliniekus un vairāk kā 3 000 pilnmetrāžas video no operas, baleta un mūzikas koncertus. 

Mūs interesē arī grāmatu nodošanas iekārta pie durvīm. Interesanti, ka paņemtos materiālus tur var nodot no 

6.30 līdz 23.30, bet klienti aicināti nodot materiālus pie bibliotekāra, bibliotēkas darba laikā.  

Bibliotēkai ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Lucernas mūzikas skolu, tur notiek regulāri koncerti. 

Interesanti, ka bibliotēkā tiek pārdoti vecie grāmatu, CD un DVD krājumi, lai rastu vietu jauniem. 

Katru trešdienu pavisam mazajiem bērniem (1-3 gadu vecumam) bibliotēkā uzstājas lasīšanas animators, kas 

stāsta īsu stāstu ar dzejoļiem un dziesmām. Lai pieteiktos šim pasākumam, noteikti jāreģistrējas tiešsaistē. 

Jā, un tikšanās ar autoru katram apmeklētājam var maksāt līdz 20 frankiem, ir arī bezmaksas tikšanās. Kā  

Vācijas bibliotēkās, tā arī Šveicē par bibliotēkas gada abonementu ir jāmaksā. Tiek piedāvātas vairākas 

pakalpojumu paketes un no tā atkarīga abonementa maksa, lielākā: 110 franki pieaugušajiem un 30 franki 

bērniem/jauniešiem gadā, lētākā 35 franki pieaugušajiem un bērniem/jauniešiem bezmaksas.  

Ir daudzi pasākumi arī bezmaksas, piemēram, biblio kafejnīca (Biblio-Café), bibliotēkā tiek piedāvāts satikties 

cilvēkiem, kuri nesen pārcēlušies uz Lucernas apkārtni, tās ir sarunas pie kafijas tases un kūkas gabaliņa par 

visdažādākajiem pieejamajiem pakalpojumiem. Bez maksas katru pirmdienu tiek piedāvātas nodarbības 

pieaugušajiem “Lasīsim kopā”, tādējādi iepazīstot lasīto vārdu un arī savstarpēji socializējoties. 

Tiek piedāvāta piedzīvojumu nakts bibliotēkā bērniem no 8 gadu vecuma. Līdzi jāņem lukturītis un guļammaiss, 

arī tas maksā 10 frankus. Bērniem tiek piedāvātas ļoti daudz un dažādas radošās darbnīcas,  tās ir bez maksas.  

Vēl viens pasākums: iedzīvotāji tiek aicināti atnest uz bibliotēku kādu savu rokdarbu, tādējādi veidojot izstādi 

un kopīgi noklausīties kāda daiļdarba lasīšanu pie kafijas tases. 

Bez maksas notiek dažādi kursi datorlietošanā, mobilo telefonu dažādu aplikāciju apgūšanā utt. 

Manuprāt, bibliotēka rada jaunas vērtības un tai ir ļoti nozīmīga loma pilsētas dzīvē. 

https://bibluz.naxosmusiclibrary.com/page.library_cardno.asp
https://bvl.ch/veranstaltungen
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Ļoti ērti un skaisti sēžamkrēsli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaisti noformētas izstādes 
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Šveice un kalni. 

Te dažas bildes no pārgājiena kalnos. Pilatus un citas virsotnes:  
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Man bija tas prieks baudīt, skatīt, sajust brīnišķo Šveices pilsētu Thunu. Tur gan pils, gan bibliotēka. 

 

                   Pils (kā pasakā)                                Pilsētas bibliotēka 

 

 

 

 

 

 

Virtuves stūrītis bibliotēkā 
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Arī Thunas pilsētas bibliotēkā noris ļoti rosīga dzīve. Te iespējams saņemt konsultācijas par dažādiem 

jautājumiem, kas saistīti ar darba meklēšanu, CV rakstīšanu, regulāri tiek piedāvātas tikšanās ar karjeras 

konsultantu. 

Prioritāte bibliotēkā ir darbs ar bērniem. Regulāri notiek nodarbības bērniem, lai attīstītu valodu, lai ar spēļu 

starpniecību modinātu prieku par grāmatām. Piemēram, 3-4 gadus vecus bērnu bibliotēka gaida uz šādiem 

pasākumiem katru mēneša trešdienu no plkst. 10.15 līdz 10.45 

Savukārt, bērniem no 4 gadu vecuma notiek regulāras stāstu stundas (mēneša pēdējā ceturtdiena no plkst. 16.30-

17.00). Ir īpaša dārgumu lāde, kur glabājas stāsti  un katru reizi tiek izvilkti jauni. 

Bibliotēka piedāvā ekskursijas un mācības: Ekskursija pa bibliotēku; Tiek mācīti bibliotēkas elektroniskā 

kataloga pamati; Sagatavotas dažādas nodarbības skolu jaunatnei; Notiek izbraukumu lekcijas uz pilsētas 

uzņēmumiem; Katru mēneša pirmo ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz 19.30 notiek bezmaksas ekskursija ar gidu.  

Katra mēneša pēdējā otrdienā no plkst. 16.30 – 18.30 bibliotēkā notiek spēļu vakari. Apmeklētāji var iepazīt 

vecās un jaunās ballīšu spēles, gremdēties aizraujošā galda spēļu pasaulē. Tie gan notiek tikai ziemas periodā 

un aicināti spēļu entuziasti no 10 līdz 99 gadu vecumam. 

Bibliotēkā vienu reizi mēnesī notiek franču valodas klubiņš, tas gan maksas – 5 franki, bet tiek piedāvāta kafija 

un kāda uzkoda.  

Katra mēneša otrā ceturtdiena no 14.00 līdz 15.30 bibliotēkas speciālisti gatavi dalīties informācijā par 

dažādiem digitāliem jautājumiem. Kā darbojas digitālā bibliotēka, kā notiek lejuplādes, ko nozīmē DRM, kuras 

ierīces ir piemērotākās, lai strādātu mājās utt. 

Ceturtdienu vakaros no 18.30-19.45 speciālisti aicināti dalīties savā pieredzē un zināšanās. Tās tiek sauktas par 

lekciju sēriju “Par lietu” (vai kaut kā tamlīdzīgi). Neformālās sarunās tiek runāts par visdažādākajām tēmām, 

piemēram, par datoru vēsturi; par dažādām valodas izloksnēm; kā no atkritumiem var tikt līdz augstas kvalitātes 

ādas izstrādājumiem; par kokiem pilsētā....  
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Mūsu gids šajā bibliotēkā bija Simons Johners – ļoti pozitīvs  un inteliģents bibliotekārs, fantastiska satikšanās. 

Viņš arī iedod materiālus par digitālo bibliotēku. Tajā var lasīt grāmatas, audiogrāmatas un žurnālus vācu 

valodā. Ir pieejamas arī angļu, amerikāņu un spāņu grāmatas un audiogrāmatas. Pēc pieprasījuma ir iespējams 

aizņemties arī e-grāmatas franču valodā. Filmu portālā piedāvāti vairāk kā kā 15000 nosaukumi. E-grāmatu 

aizņemšanās termiņš ir 28 dienas. 

 

 

Noslēgumā Šveices zemes skaistā daba – ezeri, kalni, saule. Cilvēki pilsētu ielās ļoti dažādi, bet, šķiet, laimīgi 

un priecīgi. Veikalos viss dārgi un jādomā, ka kvalitatīvi.   Ielās afišas, kas liecina par īpaši piepildītu kultūras 

un koncertu dzīvi.  

Ļoti jūtams, ka laika lūzumi nav tik ļoti skāruši Šveici kā Latviju. Pilsētas nav pazudušas laika lūzumos.  

Mūsu Jelgava būtu tikpat skaista kā Lucerna un mēs noteikti arī būtu tikpat materiāli nodrošināti, kā daudzi 

šveicieši, ja vien nebūtu laika lūzumi... Tāpēc mums ir jāstrādā vairāk un jātiecas uz izcilību! Lai mums izdodas 

sasniegt tādus pašus apvāršņus! Bibliotēku jomā mēs noteikti esam labā līmenī. Jā, mūsu plauktos arī daudzas 

jau nolasītas jeb nolietotas grāmatas, jā, mums bieži trūkst resursi, lai uzlabotu savu vidi, bet pakalpojumu jomā 

mēs strādājam ļoti labi, mums daudzas inovatīvas un labas lietas, jo esam sava darba entuziasti.  
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