
Putni dabā 80 (2017/4)

Daudz laimes, lasītāj!

Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens, 

aizpildot biedra anketu un 
samaksājot biedru naudu.

Atzīmējiet savu biedra kategoriju

  pieaugušais 15,00 €      

  pensionārs 5,00 €

  jaunietis līdz 21 gada vecumam 5,00 €

Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz 
16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā, 
nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja. 
Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem 
vai aizbildņiem.

Paraksts / atšifrējums

Ģimenes biedri

  ģimenes galva 15,00 €

  katrs nākamais ģimenes loceklis 1,00 €

Parsksts

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet  
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,  

Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010

AGNIS BUŠS,
žurnāla “Putni dabā” galvenais redaktors, agnis@putnidaba.lv

Daudz laimes jubilejā, žurnāla “Putni dabā” lasītāj! Jā, apsveicu tieši lasītājus, jo tikai Tev ir bijusi 
iespēja būt “iekšā” žurnālā šos 30 pastāvēšanas gadus. Neviens cits (t.sk. redaktori, rakstu autori, 
attēlu autori, redakcijas locekļi, korektori, tulkotāji, maketētāji u.c.) nav bijis klāt visiem žurnāla 
“Putni dabā” 80 numuriem (ja gadījumā neesi redzējis visus, tad tie joprojām ir pieejami, piemēram, 
LOB bibliotēkā).

Lai gan ilggadējais žurnāla “Putni 
dabā” redaktors Dr. Māris Strazds 
norādīja, ka pirmais žurnāla nu-
murs iznāca 1987. gada pirmajā 
pusē, tomēr jubilejas faktu nolē-
mām pieminēt šajā reizē. Šis ir arī 
80. numurs pēc kārtas (neskaitot 
piecus ārpuskārtas pielikumus). 
Par papildu jubileju varētu uzskatīt 
faktu, ka šobrīd aprit desmit pilni 
gadi, kopš esmu žurnāla redaktora 
amatā. Pa šo laiku esmu novadījis 
34 numuru un divu pielikumu 
sagatavošanu, kā arī piedalījies 
vēl viena pielikuma sagatavošanā. 
Daudzu žurnāla publikāciju autors 
un šobrīd arī redakcijas loceklis 

Ruslans Matrozis aprēķinājis, ka šis 
ir ilgākais laiks, cik kāds no redak-
toriem pavadījis šajā amatā.

Man pašam grūti spriest par panā-
kumiem un kritumiem, taču esmu 
gandarīts, ka ir vismaz izdevies 
saglabāt žurnāla eksistenci. Katrs 
žurnāla numurs un tā sagatavošana 
ir jauns izaicinājums. Katru reizi ir 
sajūta, ka sāc no jauna. Ir lietas, kas 
uzlabotas un nostabilizējušās, taču 
katru reizi arī atkārtojas izaicinā-
jumi, par kuriem jāpacīnās. Lai vai 
kādi būtu nākamie 30 gadi, novēlu 
(vismaz) rakstu un attēlu autoru at-
saucību satura piedāvājumā. Tad jau 

arī pārējo būs iespējams saorganizēt 
(vai, sakot manis biežāk lietotajā ter-
minoloģijā, – “izdomāt”).

Par žurnālu “Putni dabā” laiku grie-
žos šoreiz viss. Tālākajās lapās vairāk 
pievērsīsimies lielākām jubilejām ar 
vismaz 50 gadu vēsturi – ziemojošo 
ūdensputnu uzskaitei, putnu novē-
rojumiem un gredzenošanas pētī-
jumiem Papē un Jura Rūtes dzīves 
gājumam, kā arī citiem tematiem.

P.S. Arī šajā numurā turpinām so-
ļojumu digitālajā laikmetā – meklē 
lapas ar Overly logo, noskenē bildes 
un skaties, kā tās atdzīvojas!

Atdzīvini sAturu!
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