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Ilze Egle

No 2008.gada 25. līdz 28.septembrim Latvijas Na-
cionālā bibliotēka (LNB) piedalījās Gēteborgas grāma-
tu gadatirgū “Grāmatas un bibliotēkas” (“Bok og biblio-
tek”) ar izstādi “Zviedru−latviešu siena”.

Gēteborgas gadskārtējais grāmatu gadatirgus ir lielā-
kais šāda veida pasākums Ziemeļeiropā, kurā Latvija pie-
dalās jau kopš 20.gadsimta 90.gadu vidus. Šogad Latvi-
ja un latvieši bija īpašā, viesa statusā. Latvijas stends bija 
veidots no kartona topošās “Gaismaspils” formā, akcentē-
jot vienu no svarīgākajiem Latvijas kultūras notikumiem 
— LNB jaunās ēkas būvniecību. Deviņus metrus augstais 
un 210 kvadrātmetrus plašais stends, kas atradās galvenās 
izstāžu zāles centrā, izraisīja milzīgu apmeklētāju interesi 
gan ar savu veidolu, gan videi nekaitīgā materiāla izvēli, 
gan ērtajiem krēsliem un soliņiem. Jau pirmajā dienā Lat-
vijas stends kļuva par iecienītu tikšanās vietu.

Šogad Gēteborgas grāmatu gadatirgu apmeklē-
ja 101 tūkstotis interesentu. 11 zālēs bija izvietoti 950 
stendi no 30 valstīm. Četrās dienās notika pavisam 
2400 semināri, tikšanās ar rakstniekiem un grāmatu au-
toriem, grāmatu atvēršanas svētki un prezentācijas.

Latvijas programmas veidotāji uz Gēteborgu bija ai-
cinājuši izcilus latviešu rakstniekus, dzejniekus, politiķus, 
vēsturniekus, māksliniekus, mūziķus un fotogrāfus, ku-
ri uzstājās vairāk nekā 40 semināros un pasākumos ne ti-
kai Latvijas stendā, bet arī Gēteborgas pilsētā. Kopumā 
pasākumā piedalījās apmēram 70 Latvijas kultūras un in-
teliģences pārstāvji: Vaira Vīķe-Freiberga, Sandra Kalnie-

-
ris Kronbergs, Ojārs Kalniņš, Jānis Krēsliņš juniors, Andris 
Vilks, Ausma Cimdiņa, Knuts Skujenieks, Liāna Langa, No-
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apmeklētāju interesi

Izstādes tradicionālais un virtuālais piedāvājums
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Uzstājas dzejnieks Knuts Skujenieks un dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs

Valdis Muktupāvels klātesošajiem par Latviju stāsta ar dūdu skaņām

Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga un profesors 

Imants Freibergs sarunā ar Zviedrijas kroņprincesi 

Viktoriju

Fotogrāfiju izstāde “Viena diena Latvijā”, pirmais no 

labās — dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs

Rakstniece Nora Ikstena, fotogrāfs Ilmārs Znotiņš, dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs, premjers Ivars Godmanis un 

rakstniece Laima Muktupāvela Latvijas stenda atklāšanas pasākumā
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Uz Zviedriju tika aizvestas desmit zviedru valodā 
tulkotas latviešu grāmatas, to skaitā divas audiogrā-
matas. Literatūras kritiķi atzinīgi vērtēja zviedriski iz-
doto latviešu mūsdienu dzejas antoloģiju “Vārdi un so-
ļi” (“Ord och steg”). Vislielāko zviedru interesi izraisīja 
mūsu eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas klātbūt-
ne. Viņa piedalījās vairākos semināros un diskusijās gan 
kā latvju dainu eksperte, gan prezentējot fragmentus 
no savas jaunās memuārgrāmatas angļu valodā “Caur 
uguni un ūdeni” (“Through Thick and Thin”), kuras līdz-
autors ir bijušās prezidentes dēls Kārlis Freibergs.

LNB izstāde “Zviedru–latviešu siena” ir stāsts par 
latviešu bēgļiem, kas 1944.gadā, riskēdami ar dzīvību, 
nelielās laivās pārcēlās pāri Baltijas jūrai un piestāja 
Gotlandes salā. Pateicoties viņiem, no 1944.gada na-
cionālās grāmatniecības tradīcijas turpinājās Zviedrijā 
un citās zemēs, kur apmetās latviešu bēgļi. Turklāt vi-
ņiem tas izdevās tik labi, it kā tie nedzīvotu svešā val-

cīnīdamies ar parādiem un nežēlodami veselību, lat-
viešu grāmatnieki Zviedrijā bija lieli sava darba entu-
ziasti un izdeva daudzas mākslinieciski augstvērtīgas 
grāmatas ar oriģinālām ilustrācijām, labā poligrāfiskā 
kvalitātē.

LNB izstāde bija veltījums šiem pašaizliedzīgajiem 
izdevējiem, dzejniekiem un rakstniekiem, mākslinie-
kiem, zinātniekiem un visiem grāmatniecības proce-
sā iesaistītajiem, kuriem grāmatu izdošana bija kļuvu-
si par dzīvesveidu.

Gēteborgas grāmatu gadatirgū plaši pārstāvētas bi-
ja arī bibliotēkas. Piedalījās Zviedrijas Bibliotēku asoci-
ācija, kas rīkoja seminārus. Vienā no tiem tika prezen-
tēts Latvijas jaunās Nacionālās bibliotēkas projekts.

Par to, ka skandināvi mīl grāmatas un autorus, pār-
liecinājās arī LNB pārstāvji. Apmeklētāji, lielākoties no 
Zviedrijas un pārējām Skandināvijas valstīm, straumēm 
plūda uz gadatirgu, stāvēja garās rindās un pirka dār-
gās biļetes, lai ne tikai iegādātos grāmatas ar lielām at-
laidēm, bet arī piedalītos semināros, klausītos un satik-

-
kus. Grāmatu gadatirgus bija izteikti skandināvisks pa-
sākums un zviedru vai jebkuras citas skandināvu valo-
das prasme bija liela priekšrocība.

Gēteborgieši un gadatirgus apmeklētāji atzinīgi 
vērtēja Latvijas stenda koncepciju. Pēc stenda demon-
tāžas kartons tika atdots otrreizējai pārstrādei — jauna 
kartona izgatavošanai. Bijām pārsteigti, cik ātri pazuda 
ērtie, salokāmie kartona krēsli, kurus pēdējā dienā izdā-
vāja interesentiem.

Plašāka informācija par Gēteborgas grāmatu gada-
tirgu pieejama tīmekļa vietnē www.bok-bibliotek.se un 
Latvijas Literatūras centra tīmekļa vietnē www.literature.lv 
sadaļā “Latvija viesu valsts statusā Gēteborgas grāma-
tu gadatirgū”.

Nākamgad, svinot Gēteborgas grāmatu gadatirgus 
25.gadskārtu, īpaša uzmanība tiks veltīta Spānijai un 
spāņu literatūrai, bet 2010.gadā — Āfrikai. Latvija ne-
noliedzami ir metusi nopietnu izaicinājumu nākama-
jām dalībvalstīm, kas baudīs ielūgtā viesa statusu.

(Veltas Knikstes un Ilzes Egles foto)

LNB izstāde “Zviedru–latviešu siena”
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Gēteborga — ostas pilsēta


