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"Mīlestība ar traktoru" - tā 50. gadu beigās modē nākušo
lasīšanas vadību savstarpēji sauca bibliotēkas darbinieki, jo
pieprasītie romāni tika izsniegti tikai kopā ar sabiedriski politisko
literatūru.

 
Foto no bibliotēkas krājuma.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājumiem #bibliotēkudzīve

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81jumiem/
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliot%C4%93kudz%C4%ABve/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/a.1639018649668616/2896261157277686
https://www.instagram.com/p/CLWbyH5JjBe/?utm_source=ig_web_copy_link


Bija laiks, kad galvenie fotošopa rīki bija šķēres un līme. Vai spēj
pamanīt, kura persona fotogrāfēšanās brīdī nebija, bet vēlāk
meistarīgi pielikta klāt? 

Foto no bibliotēkas krājuma. 
Bauskas rajona Centrālās bibliotēkas kolektīvs abonementā 1980. g. 
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājumiem #bibliotēkudzīve

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81jumiem/
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliot%C4%93kudz%C4%ABve/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/a.1639018649668616/2901141206789681
https://www.instagram.com/p/CLofpn6JXnE/?utm_source=ig_web_copy_link


Pašam pieiet pie plaukta un izvēlēties grāmatu, jo uzrunā tās
vāks, šķiet tik pašsaprotami, taču šāda iespēja ir vien no 60. gadu
vidus. Grāmatu fondu no lasītājiem šķīra durvis, citviet lete un to
šķērsoja tikai "robežsargs" bibliotekārs.

 
Foto no bibliotēkas krājuma.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājumiem #bibliotēkudzīve

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81jumiem/
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliot%C4%93kudz%C4%ABve/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/a.1639018649668616/2906013036302498
https://www.instagram.com/p/CL6iRlGpNWR/?utm_source=ig_web_copy_link


Viņa darbi publicēti un dzeja skanējusi 19./20. gs. mijā, pirmās
brīvvalsts laikā, padomju gados un skan tagad! Viņam, mūsu
novadnieka Vilim Plūdonim, šodien 147. dzimšanas diena!

 
Foto no bibliotēkas krājuma.
Viļa Plūdoņa simtgades pasākums 1974. gadā.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājumiem #bibliotēkudzīve

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81jumiem/
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliot%C4%93kudz%C4%ABve/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/a.1639018649668616/2910803759156759
https://www.instagram.com/p/CMM6RA7p5HX/?utm_source=ig_web_copy_link


Reiz par datorpratību svarīgāka bija vizuālās noformēšanas māka,
rokā turot zīmuli nevis datorpeli! Novadpētniecība ir stāsts par
mums pašiem - Bausku, cilvēkiem un notikumiem. 

 
Foto no bibliotēkas krājuma.
Bibliotēkas lasītavas vadītājas Paulīnas Zelčas zīmēta afiša 60. gados.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājumiem 

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81jumiem/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/a.1639018649668616/2915885298648605
https://www.instagram.com/p/CMemYMzpcjp/?utm_source=ig_web_copy_link


Novadpētniecība draudzējas ar internetu! 1997. gadā bibliotēkā
mājvietu rada pirmais dators. 2000. gadā sāka darboties SIPP, un
interneta lietotājiem bija pieejami 2 datori. 2002. g. uzsāka darbu
pie digitālās novadnieku enciklopēdijas. Tik sen jau esam digitāli! 

 
Foto no bibliotēkas krājuma.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājumiem #digitālānedēļa

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81jumiem/
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliot%C4%93kudz%C4%ABve/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/a.1639018649668616/2920901284813673
https://www.instagram.com/p/CMwsrTspfRy/?utm_source=ig_web_copy_link


Tiesnesis, prokurors, liecinieki, apsūdzētais. Visbeidzot - pieprasīti
gadi! Literārās tiesas guva popularitāti 50. gadu sākumā. 

 
Foto no bibliotēkas krājuma. Literārā tiesa 80. gados pēc E. Dambura grāmatas
"Pašrocīgi zīmēts kalendārs". Mazākais foto - literārā tiesa 60. gadu beigās, bijusī
bibliotēkas vadītāja Ausma Saulinska iejutusies grāmatas antivarones tēlā kopā ar
Bauskas muzeja direktoru Laimoni Liepu.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājuma

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81juma/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81juma/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/2925630234340778
https://www.instagram.com/p/CNCf4Z2pN-Y/


Ja reiz ziema dzen jokus un negrib atkāpties, piemeklējām
ziemīgu atmiņu. Šis ir mirklis no Kultūras darbinieku Ziemas
festivāla 1977. gadā. Rau, fonā arī bērītis un kamanas! Toreiz
distanču slēpošanā un ripošanā no kalna uzvarēja bibliotekāres! 

 
Foto no bibliotēkas krājuma.
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājuma 

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81juma/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/2930566913847110
https://www.instagram.com/p/CNUepVmpqdw/


Jauno grāmatu diena - mazi ikmēneša svētki bibliotekāriem un
lasītājiem kopš 1963. gada. Novadpētniecība ir stāsts par mums
pašiem - Bausku, cilvēkiem un notikumiem.

 
Foto no bibliotēkas krājuma. Šomēnes starp jaunajām grāmatām arī  "Mākslinieki:
Bauska. Iecava. Rundāle. Vecumnieki" .
#BCB #novadpētniecība #nobibliotēkaskrājuma 

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/nobibliot%C4%93kaskr%C4%81juma/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/2935700096667125
https://www.instagram.com/p/CNmc33HpBMk/?utm_source=ig_web_copy_link


Reizēm mēs pat iedomāties nevaram, cik neparasti notikumi ir
pamatā pašsaprotamām lietām - bibliotēkai busiņš. Tā 1972. gadā
bibliotekāru vīri devās ceļā uz vairāk nekā 2000 kilometru tālo
Krasnodaru, lai pārdzītu mājās bibliobusu "Kubaņa".

 
Foto no bibliotēkas krājuma. 
#BCB #novadpētniecība #bibliotēkunedēļa2021 #darītneticamo

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliot%C4%93kuned%C4%93%C4%BCa2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/dar%C4%ABtneticamo/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/2940640586173076
https://www.instagram.com/p/CN4bYuopYOd/?utm_source=ig_web_copy_link


Brīvdienas pagājušas lielās talkas zīmē. 1985. gadā uz 
 "Lejeniekiem" devās gan Bauskas, gan pagastu bibliotekāri.
Smalkās kurpītes, kas pļavā dzenā pieneņu pūkas, drīzi nomainīja
galošas.

 
Foto no bibliotēkas krājuma. 
#BCB #novadpētniecība  #talka

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/2945524402351361
https://www.instagram.com/p/COKydBkpmbP/?utm_source=ig_web_copy_link


Latvijai ir svētki! Jums un mums ir svētki! Rau, atmiņas no
simtgades priekšvakara 2017. gadā, kad maijā klājām baltu
galdautu, skanēja pirmie lasījumi "Mūsu ozolu stāstiem" un
godinājām novadnieku Vili Olavu-Pluti!

 
Foto no bibliotēkas krājuma. 
#BCB #novadpētniecība 

https://www.instagram.com/explore/tags/bcb/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.instagram.com/explore/tags/novadp%C4%93tniec%C4%ABba/
https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/photos/2950215881882213
https://www.instagram.com/p/COda1VoJz5s/?utm_source=ig_web_copy_link
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