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Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti sagatavojuši “Literatūras ceļveža” otro numuru.  Šajā 
numurā aicinām pievērst uzmanību augstvērtīgai un kvalitatīvai  tulkotai literatūrai – franču, 
zviedru, igauņu, slovēņu, krievu un baltkrievu autoru spilgtiem pēdējā laika izdevumiem. 
 
Satura veidošanā iesaistījušies vairāki Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru informācijas 
eksperti; otrajā numurā tiem pievienojušies arī K. Ubāna Mākslas lasītavas speciālisti, tādējādi 
īstenojot arvien plašāku aptverto tēmu daudzveidību. 
 
Izdevuma mērķis ir sekmēt mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma bagātināšanu ar 
augstvērtīgu un kvalitatīvu literatūru, veicināt iedzīvotāju interesi par Latvijā publicēto 
oriģinālliteratūru, kā arī atsevišķiem tulkotajiem literārajiem darbiem un nozaru literatūru. 
 
Vienlaikus ceļveža veidotāji vēlas izcelt jaunā izdevuma ieteicošo raksturu – mērķis nav ieteikt 
visu iznākušo, bet vērst uzmanību uz interesantāko, nozīmīgāko un paliekošāko plašajā mūsu 
valsts grāmatizdevēju produkcijas klāstā. 
 
Izdevuma sagatavotāji priecāsies par Jūsu atsauksmēm un ieteikumiem satura pilnveidē, jo 
tikai tā izdevums var tapt par bibliotekāru vidē gaidītu un praktiskajā darbā noderīgu izdevumu. 
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Liega: Franču rakstnieka Žana Pola 
Didjēlorāna pirmais romāns “Lasītājs 
vilcienā 6.27” jau paspējis saņemt 
Hemingveja balvu, kā arī iznākt 25 
pasaules valstīs. Romāna varonis ar 
jocīgo vārdu Belnēns Vemols tikai no 
pirmā acu uzmetiena ir parasts, 
neievērojams, pelēks jauns vīrietis. 
Viņa stāsts ieved mūs brīnumainajā 
grāmatu pasaulē. Agros rītos vilcienā 
skaļi lasot, viņš atdzīvina stāstus, kas 
nolemti iznīcībai. Viņa dzīve mainās, 
meklējot noslēpumainas 
dienasgrāmatas īpašnieci, un mēs 
ieraugām, kā rutīnas nomāktais 
Belnēns atdzimst. Rakstnieks 
mūsdienīgi un smalki paraugās uz 
mūsu trakās un skrejošās pasaules 
ikdienību. 
 
Atslēgvārdi:  
franču literatūra 
 

 
Didjēlorāns, Žans Pols. Lasītājs vilcienā 6.27. Rīga : 
Zvaigzne, 2017. 155 lpp. ISBN 9789934071850. 
 
http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/272880-lasitajs_vilcie
na_6_27.html 
 
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2018/02/06/la
sitajs-vilciena-6-27 
 

 

 

 
Liega: Par mūslaiku Balzaku dēvētais 
Gonkūra prēmijas laureāts, franču 
rakstnieks Einārs Matiass savā 
grāmatā “Stāsti viņiem par kaujām, 
valdniekiem un ziloņiem” uzbūris 
brīnumainu ainu. 1506. gadā 
brīvdomīgajā Konstantinopolē 
ieradies Mikelandželo, lai uzbūvētu 
Zelta raga tiltu. Tomēr tā nav tikai 
arhitektoniska ilūzija, tas ir smeldzīgu 
noslēpumu caurvīts sapnis par 
trauslo robežu starp Austrumiem un 
Rietumiem, dzīvi, nāvi un mīlestību. 
Smalka grāmata literatūras 
gardēžiem izcilā Dena Dimiņa 
tulkojumā. 
 
Atslēgvārdi:  
franču literatūra 
 

 
Matiass, Enārs. Stāsti viņiem par kaujām, valdniekiem 
un ziloņiem. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. 157 lpp. 
ISBN 9789984236605. 
 
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/dieva-rieksava-un-stasti
-viniem-par-kaujam-valdniekiem-un-ziloni.a94455 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_stasti-viniem-p
ar-kaujam-valdniekiem-un-ziloniem_-recenzija.-trausla-tilta-sajuta-141
92440 
 
 

http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/272880-lasitajs_vilciena_6_27.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/272880-lasitajs_vilciena_6_27.html
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2018/02/06/lasitajs-vilciena-6-27
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2018/02/06/lasitajs-vilciena-6-27
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/dieva-rieksava-un-stasti-viniem-par-kaujam-valdniekiem-un-ziloni.a94455
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/dieva-rieksava-un-stasti-viniem-par-kaujam-valdniekiem-un-ziloni.a94455
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_stasti-viniem-par-kaujam-valdniekiem-un-ziloniem_-recenzija.-trausla-tilta-sajuta-14192440
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_stasti-viniem-par-kaujam-valdniekiem-un-ziloniem_-recenzija.-trausla-tilta-sajuta-14192440
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_stasti-viniem-par-kaujam-valdniekiem-un-ziloniem_-recenzija.-trausla-tilta-sajuta-14192440


     

 

 

 
Liega: Viktora Šklovska memuāri ļauj 
mums ielūkoties 20. gadsimta 
sākuma dramatiskajos notikumos, 
kas satricināja visu pasauli, bet par 
kuriem joprojām zināms ļoti maz. Šo 
grāmatu var lasīt kā aizraujošu 
piedzīvojumu romānu, bet vienlaikus 
tā ir arī vērtīgs izziņas materiāls, jo 
autors ir bijis šo trauksmaino 
notikumu aculiecinieks. Vēsturi, kas ir 
iekļauta krāšņā valodas “oreolā”, 
atklāj gan rakstnieka romantiskā 
noskaņojuma šķautne, gan patiesās 
dzīves nežēlība. Nenoliedzami, 
grāmatas pievienotā vērtība ir tas, ka 
no krievu valodas grāmatu tulkojis 
dzejnieks Edvīns Raups. 
 
Atslēgvārdi:  
vēsturiskie romāni, Krievijas vēsture, 
Eiropas vēsture,  
20. gadsimta vēsture 
 
 

 
Šklovskis, Viktors. Sentimentāls ceļojums. Atmiņas 
1917–1922. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 376 lpp. 
ISBN 9789984236681. 
 
Viktors Šklovskis (1893–1984) ir krievu rakstnieks, 
kinoscenārists, pasaulslavens literatūras teorētiķis un 
kritiķis, viens no krievu formālisma skolas dibinātājiem. 
Sākoties Pirmajam pasaules karam, viņš brīvprātīgi 
iestājās armijā, kur par nopelniem kaujas laukā saņēma 
Sv. Jura krustu, vēlāk bija aktīvs Februāra revolūcijas 
dalībnieks, palīdzēja organizēt antiboļševiku 
sazvērestības, neticamā kārtā tika cauri sveikā, 
emigrēja un atkal atgriezās dzimtenē, kur galu galā 
atrada kopīgu valodu ar padomju varu un pat tika 
apbalvots ar PSRS Valsts prēmiju. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/jr-iesaka/esosas-akcijas/atlaides-tikai-reg
istretajiem-lietotajiem/25proc-1/sentimentals-celojums-atminas-191
7-1922.html 
 
 

 

 

 
Liega: 2015. gada Nobela prēmiju 
literatūrā saņēma baltkrievu 
žurnāliste un rakstniece Svetlana 
Aleksijeviča, kura raksta krievu 
valodā. Pasludinot Nobela prēmijas 
laureātu, Zviedrijas Karaliskā zinātņu 
akadēmija paziņoja, ka prēmija 
piešķirta par autores daudzbalsīgo 
rakstības stilu, kas ir piemineklis 
mūslaiku ciešanām un drosmei. 
Piedodiet, bet toreiz tas vairāk šķita 
politisks lēmums, nevis literārās 
kvalitātes vērtējums. Līdz šim latviski 
izdotas tādas Aleksijevičas grāmatas 
kā “Cinka zēni” un “Černobiļa. 
Lūgšana”, kuras tāpat kā nule 
iznākušo “Sievietes karā” var 
pieskaitīt pie noklusētajām vēstures 
liecībām. “Sievietes karā” vēsta par 
Otro pasaules karu sieviešu acīm, kur 
būtiskākais ir jūtas un mīlestība nevis 
kara vēsture. 
 
Atslēgvārdi:  
baltkrievu literatūra, Nobela prēmijas 
laureāti, Otrais pasaules karš  
 
 
 
 
 

 
Aleksijeviča, Svetlana. Sievietes karā. Rīga : Latvijas 
Mediji, 2018. 320 lpp. ISBN 9789934154379. 
 
“Es nerakstu par karu, es rakstu par cilvēku karā. Es 
rakstu jūtu, nevis kara vēsturi,” stāsta autore grāmatas 
sākumā. Kara laikā viņas bija jaunas meitenes un pildīja 
ne tikai medmāsu pienākumus, bet kļuva arī par 
snaiperēm vai pilotēm. Viņas cīnījās Sarkanās armijas 
pusē gan pie Staļingradas un Berlīnes, gan Baltkrievijas 
un arī Latvijas teritorijā. Bet pāri visam – viņas mīlēja, 
tika mīlētas un pakļautas, samaltas un atbrīvotas, un 
atkal samaltas kara briesmās. Vairāk nekā miljons 
sieviešu karoja Sarkanajā armijā, un šī grāmata 
atdzīvina apslēptās, noklusētās kara vēstures liecības. 
No krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. 
 
 
 

https://www.janisroze.lv/lv/jr-iesaka/esosas-akcijas/atlaides-tikai-registretajiem-lietotajiem/25proc-1/sentimentals-celojums-atminas-1917-1922.html
https://www.janisroze.lv/lv/jr-iesaka/esosas-akcijas/atlaides-tikai-registretajiem-lietotajiem/25proc-1/sentimentals-celojums-atminas-1917-1922.html
https://www.janisroze.lv/lv/jr-iesaka/esosas-akcijas/atlaides-tikai-registretajiem-lietotajiem/25proc-1/sentimentals-celojums-atminas-1917-1922.html


     

 

 

 
Liega: Ko aktieris dara, kad viņš vai 
viņa spēlē uz skatuves? Ko nozīmē 
“spēlēt”? Vai aktieris pārnes reālās 
dzīves izpausmes skatuves varoņu 
emocijās, vai tā tomēr ir kāda “cita 
dzīve”? Vai un kā aktieris melo? 
Atbildi sniegs 1778. gadā uzrakstītā 
franču filozofa un mākslas teorētiķa 
Denī Didro grāmata “Paradokss par 
aktieri”. Grāmatas pievienotā vērtība 
– teātra pārzinātājas Ievas Strukas 
ievads, kā arī iespēja noskatīties 
Kaspara Zvīguļa emocijas un 
pārdzīvojumus Nacionālā teātra 
izrādē “Melot”, kas apliecina, ka 250 
gadu veci aktierus un teātri mīloša 
autora tekstos pausti jautājumi, 
likumsakarības un atziņas ir aktuāli 
joprojām. 
 
Atslēgvārdi:  
teātris, aktiermāksla, franču filozofija 
 
 

 
Didro, Denī. Paradokss par aktieri. Rīga : Omnia mea, 
2018. 101 lpp. ISBN 9789934834370. 
 
https://teatris.lv/izrade/melot 
 
 

 

 

 
Liega: Frēdriks Bakmans, kurš 
lasītāju sirdis iekarojis ar savām 
grāmatām “Vīrs, vārdā Ūve” un 
“Omce sūta sveicienus un 
atvainojas”, tagad pievērsies 
sievietes noslēpumainajai un 
neparedzamajai pasaulei. Viņa 
varones Britas Marijas dzīve ir tuvu 
sabrukumam – zaudēta uzticība 
mīļotajam cilvēkam, vientulīgajā 
Borgā dzīve sastingusi. Tomēr 
grāmata nav par padošanos – tā 
vēsta par sievieti, kura visu mūžu 
gaidījusi, lai sāktu dzīvot pa īstam. Un 
viņai tas izdodas. Šis stāsts ir kā 
zāles pret grūtsirdību. 
 
Atslēgvārdi:  
zviedru literatūra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakmans, Frēdriks. Te bija Brita Marija. Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2018. 304 lpp. ISBN 9789984236797. 
 
http://lalksne.blogspot.com/2018/03/fredriks-bakmans-te-bija-brita-
marija.html 
 
 

https://teatris.lv/izrade/melot
http://lalksne.blogspot.com/2018/03/fredriks-bakmans-te-bija-brita-marija.html
http://lalksne.blogspot.com/2018/03/fredriks-bakmans-te-bija-brita-marija.html


     

 

 

 
Liega: Izcilā tulkotāja Maima 
Grīnberga mūsu bērnus atkal lutina 
ar jaunu igauņu rakstnieka Andrusa 
Kivirekha grāmatu – “Oskars un 
lietas”. Kas notiek ar zēnu, kurš 
pavada laiku pie vecmāmiņas laukos 
un ir aizmirsis savu mobilo telefonu? 
Oskars pats rada pasauli, kurai viņš ir 
vajadzīgs. Kivirehks šajā grāmatā 
valdzinoši sapludina fantāziju un 
realitāti, humoru un skumjas, 
aizraujošus un liriskus mirkļus. Tā 
vien šķiet, ka atdzīvojas ikviena 
grāmatā aprakstītā lieta. Kā viņš prot 
sarkanu baloniņu, kas aizķēries koka 
zarā, salīdzināt ar koķetu meiteni! 
Grāmatu papildina lieliskas igauņu 
mākslinieces Annas Pikovas 
ilustrācijas. 
 
Atslēgvārdi: 
igauņu literatūra, bērnu literatūra 
 

 
Kivirehks, Andruss. Oskars un lietas. Rīga : liels un 
mazs, 2018. 304 lpp. ISBN 9789934574061. 
 
http://virja.lv/product_info.php/cPath/25/products_id/9710 
 
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznakusi-andrusa-kivirehka-gr
amata-berniem-oskars-un-lietas.d?id=49764001 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Liega: Bilžu grāmatā “Uzvāri man 
pasaciņu!” autore tiek galā ar gražīgu 
bērnu, kurš ēšanas ziņā ir tik izvēlīgs, 
ka mammai nākas mazo mielot ar 
pasakām. Izrādās, ka trīs tējkarotes 
smieklu un liela karote zaļu briesmu 
ir daudz pievilcīgākas nekā burkāni 
vai kolrābji. Šī grāmata ir iznākusi 
sērijā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir 
4–8 gadus veciem bērniem 
paredzēts izglītojošs projekts, kurā 
sadarbojas izdevēji no sešām 
valstīm. Tā mērķis – attīstīt 
lasītprasmi un iepazīstināt bērnus ar 
citām radošām nodarbēm: 
rakstīšanu, ilustrēšanu, teātri. 
2018.gada martā apgāds “liels un 
mazs” būs izdevis visas kolekcijas 
grāmatas, rudenī – darba burtnīcas 
ar uzdevumiem, bet 2019. gada 
februārī Latvijā viesosies šo grāmatu 
autori un ilustratori no Igaunijas, 
Polijas un Slovēnijas. Latviju šai sērijā 
pārstāv Mārtiņš Zutis ar grāmatu 
“Nenotikušais atklājums”. Projektā 
aicinātas iesaistīties arī publiskās 
bibliotēkas. Informāciju meklējiet 
apgādā “liels un mazs”. 
 
Atslēgvārdi:  
slovēņu literatūra, bērnu literatūra 
 

 
Korena, Majda. Uzvāri man pasaciņu! Rīga: liels un 
mazs, 2018. 32 lpp. ISBN 9789934533990. 
 
http://www.satori.lv/book/uzvari-man-pasacinu 
 

http://virja.lv/product_info.php/cPath/25/products_id/9710
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznakusi-andrusa-kivirehka-gramata-berniem-oskars-un-lietas.d?id=49764001
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznakusi-andrusa-kivirehka-gramata-berniem-oskars-un-lietas.d?id=49764001
http://www.satori.lv/book/uzvari-man-pasacinu


Iesaka LNB Mākslas centra eksperti 
 

 

 

 
Konstante, Ilze. Staļina garā ēna Latvijas Tēlotājā mākslā, 1940–1956. Rīga : Neputns, 2017. 
798 lpp. ISBN 9789934565267. 
 
Mākslas zinātnieces Ilzes Konstantes grāmata veltīta mākslas dzīvei Latvijā laikā no 1940. līdz 
1956. gadam. Kopš neatkarības atgūšanas par šī perioda mākslu ir salīdzinoši maz rakstīts – 
Staļina terora laikmets ir sarežģīts un saistīts ar neērtiem jautājumiem par mākslinieku 
sadarbību ar režīmu. Konstante apraksta Mākslas akadēmijas un mākslas muzeju 
reorganizāciju, cīņu pret “buržuāziskajiem nacionālistiem”, nozīmīgākās izstādes, Latvijas 
Padomju mākslinieku kongresus, kombināta “Māksla” izveidi un citas norises. Kā atzīst pētniece, 
ņemot vērā šausminošos notikumus, bijis grūti rakstīt zinātniski bezkaislīgi. Grāmatas 
emocionālākā daļa ir noslēgums, kurā cits pēc cita skatīti mākslinieku apcietināšanas un 
izsūtīšanas gadījumi. Pastāv uzskats, ka izcila māksla 20. gadsimta 50. gados netika radīta, 
tomēr, kā parāda autore, arī šajā smagajā posmā tapuši ievērojami mākslas darbi – lai arī daļa 
no tiem atzinību izpelnījās tikai krietni vēlāk. 
 
http://neputns.lv/book/stalina-gara-ena-latvijas-telotaja-maksla-1940-1956/#.Wo6hAYNuaUk 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/ilzes-konstantes-darbs-par-stalina-laiku-latvijas-maksla-parada-.a99118 
 
http://www.arterritory.com/print.php?lang=lv&id=7257 
 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas māksla, padomju māksla, mākslas un ideoloģijas attiecības, represētie mākslinieki 
Latvijā 
 
 

 

 

 
Putniņa, Mārīte. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un 
Jēkabpils rajonos. Rīga : Neputns, 2018. 366 lpp. ISBN 9789934565366. 
 
Apgāda “Neputns” sērijas “Sakrālās arhitektūras un māksla mantojums” astotais sējums veltīts 
43 sakrālām ēkām abpus Daugavai Aizkraukles un Jēkabpils apkaimē – galvenokārt 
luteriskajām baznīcām, kā arī septiņiem Romas katoļu dievnamiem, sešām pareizticīgo 
baznīcām un diviem vecticībnieku lūgšanu namiem. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar sakrālo ēku 
ārskatu un interjeru krāsu foto, kā arī vēsturiskām fotogrāfijām un baznīcu plānu zīmējumiem. 
Izdevumā ir dokumentētas ziņas par mākslas darbiem dievnamos – tostarp altārgleznām, 
ikonostasiem un vitrāžām –, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Grāmatā sniegts kodolīgs 
pārskats par konkrētā dievnama likteni laiku lokos, ilustrējot ar vēsturiskām fotogrāfijām no 
muzeju, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Valsts vēstures arhīva un 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīva. 
Izdevums papildināts ar terminu vārdnīcu, kā arī kopsavilkumu angļu un krievu valodā. 
 
http://neputns.lv/book/sakralas-arhitekturas-un-makslas-mantojums-vesturiskajos-aizkraukles-un-jekabpils-rajonos/#.
Wo2Ic4NuaUk 
 
 
Atslēgvārdi:  
sakrālā arhitektūra, baznīcas, baznīcu rotājumi un ornamenti, kristīgā māksla 
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Hoknijs, Deivids, Geifords, Mārtins. Attēlu vēsture : no alas līdz datora ekrānam. No angļu val. 
tulk. Ieva Lešinska. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. 360 lpp. ISBN 9789984236483. 
 
Grāmata ir aicinājums pievienoties sarunai starp pasaulē labi pazīstamo mūsdienu mākslinieku 
Deividu Hokniju un respektēto mākslas vēsturnieku Mārtinu Geifordu. Secīgi, ar divu galveno 
runātāju pieredzes un erudīcijas diktētām atkāpēm, saruna virzās cauri cilvēku radītajai 
vizuālajai kultūrai no tās pirmsākumiem alu gleznojumos līdz garāmgājēju telefonos 
uzņemtajām pašbildēm mūsdienās. Neierastos salīdzinājumos, līdznostatot dažādus vizuālās 
mākslas veidus, pārkāpjot ģeogrāfiskās robežas un šķērsojot gadu simtus vai tūkstošus, tiek 
meklēts un atrasts pārsteidzoši daudz kopīgā. Piemēram, kas kopīgs Ticiāna gleznotajai Marijai 
Magdalēnai un aktrises Ingridas Bergmanes varonei filmā “Kasablanka”? Ik soli sarunā ilustrē 
kvalitatīvi attēli, ļaujot lasītājam pašam savām acīm pārliecināties par diskutēto. Neatkarīgi no 
lietpratības mākslas jomā viegli saprotamās valodas dēļ ikviens varēs ērti iejusties trešā – gan 
mazliet klusākā – sarunas dalībnieka lomā. 
 
http://www.satori.lv/book/attelu-vesture 
 
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/jurmalas-gleznotajs-rolands-beitners-attelu-vesture-un-pilsetu-d.a95518 
 
 
Atslēgvārdi:  
mākslas vēsture 
 
 

 

 

 
Demakova, Helēna. Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule. Rīga : Neputns, 2017. 288 lpp. 
ISBN 9789934565335. 
 
Mākslas zinātnieces Helēnas Demakovas monogrāfija par latviešu mākslinieku Bruno Vasiļevski 
(1939–1990) ir pirmā plašākā šim māksliniekam veltītā grāmata, kas skata gan Vasiļevska 
dzīves gājumu, gan daiļradi. Īpaši vērtīgu pētījumu padara panorāmiskais skatījums uz 70. un 
80. gadu mākslas vides kopainu, kā arī Vasiļevska darba ietekmi un kontekstiem mākslas 
vēsturē un literatūrā. Tieši Demakova ir autore, kas iepriekš plašai sabiedrībai mazāk pazīstamo 
mākslinieku savulaik parādījusi kā vienu no izcilākajiem Latvijas 20. gadsimta gleznotājiem. 
Patiesi, Vasiļevskis ir mākslinieks, kura darbi skatītājam kļūst vēl daudzkārt interesantāki, ja 
domā par teoriju, metodi, kas ir to pamatā. Vientuļa, askētiska stikla glāze uz galda kļūst 
ietilpīgāka par seniem un daudzslāņainiem simboliem. Uzmanīgam vērotājam tās 
priekšmetiskums atklāj mākslas patiesību, metafizisku pasauli, kas jaušama aiz redzamās 
realitātes. Grāmatas tekstu papildina izcila Vasiļevska gleznu, skiču un grāmatu ilustrāciju 
izlase. 
 
http://neputns.lv/book/gleznotaja-bruno-vasilevska-ideala-pasaule 
 
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/gleznotaja-bruno-vasilevska-ideala-pasaule-laika-meti-un-sala-sa.a99382 
 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas māksla, Bruno Vasiļevskis, Helēna Demakova 
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Iesaka LNB Nozaru literatūras centra eksperti 
 

 

 

 
Marijs, Duglass. Eiropas dīvainā nāve : imigrācija, identitāte, islāms. Tulk. Valters Grīviņš. [Rīga] : 
Apvārsnis, [2018]. 332 lpp. ISBN 789934870927. 
 
Britu rakstnieks, komentētājs Duglass Marijs savā publicistiski dokumentālajā vēstījumā 
pievēršas padziļinātai Eiropas imigrācijas cēloņu analīzei, sākot ar pirmo vilni pēc Pirmā 
pasaules kara līdz Angelas Merkeles masveidīgās “Welcome” kampaņas realizācijai. Autors 
balstās gan uz vēsturiski filozofiskiem skaidrojumiem, gan uz personīgiem iespaidiem, kas gūti, 
apmeklējot visblīvākās migrantu koncentrēšanās vietas Dienvideiropā. Grāmata izgaismo šobrīd 
tik aktuālās multikulturālisma un Eiropas identitātes problēmas, Eiropas pašvērtības, kuras tiek 
apdraudētas ar neproporcionāli lielas migrantu kvantitātes ienākšanu Eiropas telpā reizē ar 
jaunām kultūras un reliģijas formām. Izskan teju vai hamletisks jautājums – Eiropai būt vai 
nebūt? Vai Eiropai draud kulturāla un telpiska pašiznīcība? Vai imigrācijas procesi ir regulējami? 
Šī sabiedrībā plašu rezonansi izraisījusī un 2017. gadā vispirktākā grāmata ikvienu rosina domāt 
un izdarīt savus secinājumus, nepaliekot vienaldzīgam pret tālāko Eiropas likteni. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/politika/eiropas-divaina-nave-imigracija-id
entitate-islams.html 
 
http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/item/28969-filosofe-maija-kule-par-procesiem-eiropa-nevaram-atlautie
s-but-labticigi-gaiditaji 
 
http://virja.lv/product_info.php/cPath/25/products_id/9678 
 
 
Atslēgvārdi:  
Eiropa, imigrācija, identitāte, kultūru sadursme, multikulturālisms 
 
 
 

 

 

 
Vollēbens, Pēteris. Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki – ieskats apslēptā 
pasaulē. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 221 lpp. ISBN 9789934070815. 
 
Pēteris Vollēbens ir mežzinis, kas izstrādājis jaunu mežu saglabāšanas un aizsargāšanas 
stratēģiju. Viņa grāmata “Koku slepenā dzīve” ir guvusi sensacionālus panākumus visā pasaulē, 
jo viņš par kokiem un mežu raksta neparasti aizraujošā un saprotamā veidā. Grāmatā mežs 
atspoguļots kā dzīvs, savstarpēji komunicējošs organisms. Kokiem saknes ir saziņas kanāli, un 
tie spēj veidot draudzību, savijot koku vainagus. Koki veido attiecības mežā gluži kā cilvēki 
sabiedrībā. 
 
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/136971-koku_slepena_dzive_ko_jut_un_ka_cits_ar_citu_s 
 
http://www.labavide.lv/categories/9-Augi/posts/452-Koku-slepena-dzive 
 
 
Atslēgvārdi:  
daba, meži, mežkopība 
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Eniņš, Guntis. Koki mājas nepamet : Latvijas koki un likteņi gadsimtu gaitā. Rīga : Latvijas 
Mediji, 2017. 223 lpp. ISBN 9789934154249. 
 
Guntis Eniņš grāmatā ir apkopojis ne tikai Latvijas dižos un svētos kokus, kas gadu gaitā kļuvuši 
tikai varenāki. Autors ir vērsis arī skatu uz cilvēkiem, kas varenos kokus stādījuši savu māju 
pagalmos. Katram kokam autors ir devis īpašu titulu: viskuplākais, spītīgais, brīnumu-brīnuma 
koks, visvairāk sašautais, atgriešanās koks, kas personificē un vieno cilvēku un koku likteņus 
Latvijā. Grāmata ir apliecinājums dabas un cilvēka mūžīgajai saiknei. 
 
http://www.la.lv/guntim-eninam-iznakusi-jauna-gramata-koki-majas-nepamet 
 
 
Atslēgvārdi:  
dižkoki, Latvijas daba, Latvijas vēsture 
 
 
 

 

 

 
Osipova, Sanita. Eiropas tiesību priekšvēsture : senās Ēģiptes, Divupes, Izraēlas, Grieķijas 
tiesības. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 447 lpp. ISBN 9789934508530. 
 
Grāmatu apgāds “Tiesu namu aģentūra” 2017. gadā izdevis starptautiski pazīstamās tiesību 
vēsturnieces un tiesību socioloģes, Latvijas Universitātes profesores Sanitas Osipovas jaunāko 
monogrāfiju “Eiropas tiesību priekšvēsture”. Īpaši jāuzsver šī izdevuma unikalitāte – tas ir 
pirmais latviešu zinātnieka darbs par Eiropas tiesību priekšvēsturi. Grāmatas saturs izkārtots 
četrās nodaļās: faraonu tiesības Ēģiptē, senā Divupe (Šumera, Akāda, Babilonija un Asīrija), 
Vecās Derības laiku ebreju tiesības, tiesības antīkajā Grieķijā. Autore skrupulozi izpētījusi seno 
civilizāciju tiesību sistēmas – valsts pārvaldi, justīciju un tiesas procesus, reliģijas un tiesību 
mijiedarbību. Katrā nodaļā apskatītas konkrētās civilizācijas materiālās tiesības – ģimenes un 
mantošanas tiesības, lietu un saistību tiesības, personas tiesībspēja un rīcībspēja, noziegumi un 
sodi. Pētījums papildināts ar plašu bibliogrāfisko sarakstu, tiesību avotu rādītāju un personu 
rādītāju. Grāmata adresēta ne tikai nozares profesionāļiem un jurisprudences studentiem, tā 
būs interesanta ikvienam lasītājam, kas vēlas iepazīt senās Eiropas civilizācijas. 
 
https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/book/49555/eiropas-tiesibu-prieksvesture 
 
https://tnagramatas.tna.lv/uploads/example/izvilkums%202-6lpp_Osipova_%20Eiropas-tiesibu-prieksvesture.pdf 
 
http://www.juristavards.lv/doc/272195-unikals-veikums-eiropas-tiesibu-senvestures-petijums 
 
 
Atslēgvārdi:  
tiesību vēsture, seno tautu tiesības, seno laiku tiesības 
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Iesaka LNB Bibliotēku attīstības centra speciālisti 
 
 

   
Pērse, Laine. Ziemeļamerikas kokteilis. [Skrīveri]: 
[Autorizdevums], [2017]. 254 lpp. ISBN 9789934192326. 
 
Divu latviešu solis pasaulē – sešdesmit četru valstu 
dziļumā, piecu kontinentu platumā, septiņpadsmit 
mēnešu garumā. Galvenais pārvietošanās veids ir 
autostopi. Pirmā grāmata “Ziemeļamerikas kokteilis” no 
grāmatu sērijas “Ar stopiem apkārt pasaulei” atspoguļo 
Laines un Artura ceļojuma sākumu, dodoties ar stopiem 
no Kanādas līdz pat Panamai, lai tālāk turpinātu 
piedzīvojumus Dienvidamerikā. Grāmata parāda jauniešu 
ilgā ceļa sākumu – atklājumus, ieteikumus, dēkas un 
pasaules spožumu. 
 
 
Atslēgvārdi:  
ceļojumu apraksti, Ziemeļamerika 
 
 
 

 
BAC eksperts: Kā tas ir – uz laiku 
pamest visu svarīgo savā valstī un 
doties nezināmajā? 17 mēnešos 64 
valstis, ierobežots budžets… Laines un 
Artura grāmatas ir vienkāršā, bet 
sirsnīgā valodā uzrakstīta saistoša 
lasāmviela ceļošanas interesentiem, un 
ir ieteicama divu veidu ceļotājiem. 
Tiem, kuri paši ir gana azartiski, 
drosmīgi un gatavi savā tūrisma plānā 
iekļaut daudzu ceļotāju “sapņu zemi” 
Ameriku, šīs grāmatas derēs kā gluži 
praktisks ceļvedis iedvesmai, 
iedrošināšanai un līdzņemšanai 
lidojumā. Savukārt, visiem pārējiem, 
tātad – “neklātienes ceļotājiem” –, 
jauniešu dažbrīd pat visai neticamo 
pieredzi un atklājumus iepazīstot, būs 
sajūta, ka ir daudzās Amerikas valstis 
un valstiņas savām acīm un citām 
maņām izbaudījuši un tas rosinās 
rīkoties divējādi: steidzami tomēr 
meklēt lētāku lidmašīnas biļeti vai palikt 
mājās un turpināt ceļot virtuāli ar 
grāmatu rokās… jo turpinājums sekos! 
 
http://www.delfi.lv/turismagids/es-celoju/64-vals
tis-527-dienas-pirms-uzsakt-isto-dzivi-latviesu-pa
ris-apcelo-pasauli.d?id=48728697 
 
https://blogs.jekaba.lv/author/laine-perse 
 
 

   
Laine, Pērse. Ugunīgā Dienvidamerika. [Skrīveri] : 
[Autorizdevums], [2017]. 317 lpp. ISBN 9789934872402. 
 
“Viss mainās. Nepārtraukti, mums apkārt un mūsos. No 
silta saullēkta līdz pat rožainam saulrietam mēs 
ienirstam neparastajā, pārbagātajā pasaulē ar visu savu 
būtību. Ceļi, kas caurvij pasauli, ved mūs augstu kalnos, 
pie okeānā šalcošiem viļņiem, cauri maziem ciemiem un 
plašām metropolēm pie augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem. 
Pie enerģijām. Pie sajūtām. Pie emocijām. Šis 
piedzīvojums ir labākā dzīves skola, skaistākā ekskursija, 
pārdrošākais baiļu faktors, ilgākā ģeogrāfijas stunda un 
negaidītākais pārsteigums. Un te nu mēs esam…”, tā par 
savu ceļojumu apkārt pasaulei un jauno grāmatu saka 
Laine Pērse. Otrā grāmata “Ugunīgā Dienvidamerika” no 
grāmatu sērijas “Ar stopiem apkārt pasaulei” atspoguļo 
Laines un Artura ceļojumu Dienvidamerikā, dodoties ar 
stopiem no Kolumbijas līdz pat Brazīlijai, cauri deviņām 
Latīņamerikas valstīm, lai tālāk turpinātu piedzīvojumus 
Eiropā. Grāmata parāda jauniešu gūtās atziņas, 
neparasto pieredzi, piedzīvojumus un pasaules 
dzirkstelīti. 
 
 
Atslēgvārdi:  
ceļojumu apraksti, Dienvidamerika 
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Eglītis, Anšlavs. Vēstules teātriniekiem. Viktora 
Hausmaņa sast., apceres un koment. Rīga : Zinātne, 
2017. 422 lpp. ISBN 9789934549441. 
 
Habilitētais filoloģijas doktors, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķis Viktors Hausmanis jau ilgus 
gadus darbojas ar izcilā latviešu rakstnieka Anšlava 
Eglīša personības un daiļrades pētniecību. Anšlavs Eglītis 
bija ne tikai ievērojams, iecienīts daudzu romānu un 
skatītāju iemīļots lugu autors, bet viņam arī ļoti patika 
rakstīt vēstules, kuras bija adresētas ar teātra mākslu 
saistītām personām. Anšlava Eglīša vēstules ir īpaši 
nozīmīgas vairāku apsvērumu dēļ: vispirms – tajās 
rakstnieks nerunā un neraksta par personiskām ikdienas 
likstām, bet galveno uzmanību velta latviešu teātra 
darbībai trimdā. Vēstulēs skaidri atklājas Anšlava Eglīša 
interese par savu lugu iestudēšanas procesu, un vairākos 
gadījumos viņš netiešā veidā ar paskaidrojumiem un 
piebildēm kļūst par iestudējumu līdzveidotāju. No 
vēstulēm uzzinām, kā tapušas vairākas no populārajām 
Anšlava Eglīša lugām, kā uz skatuves nonāca “Kazanovas 
mētelis”, “Galma gleznotājs”, “Bezkaunīgie veči” un 
daudzas citas lugas. Vēstulēs Anšlavs Eglītis atklājas arī 
kā apbrīnojami daudzveidīgs izteiksmes līdzekļu 
meistars, bieži vien viņš ar vārdu variācijām it kā 
rotaļājas, tā radot savu īpatnējo izteiksmes stilu. Savukārt 
vēstulēs Viktoram Hausmanim Anšlavs Eglītis atklāj 
svarīgus savas biogrāfijas faktus. Izdevuma lappusēs 
doti īsi paskaidrojumi par vēstulēs minētajām personām 
vai notikumiem. Grāmatu noslēdz personu rādītājs, kur 
atzīmēti minēto personu dzīves dati. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/anslava-eglisa-vestules-rakstit
as-ar-teatri-saistitiem-laudim.a98118 
 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu rakstnieki, latviešu teātra vēsture, latvieši 
ārvalstīs 
 
 

 
BAC eksperts: Daudzveidīga un 
krāsaina ir vēstuļu valoda. Tekstā 
iepinot pašdarinātus jaunvārdus, radīti 
savdabīgi teicieni vai vārdu salikumi. 
Vēstulēs Anšlavs Eglītis jūtas atbrīvots, 
tādēļ to lasīšana ir īpaši aizraujoša un 
rada sajūtu, ka lasām esejas. Vēstuļu 
teksti nav saīsināti, tādējādi saglabāta 
autora izteiksmes savdabība. Tās nav 
uztveramas tikai kā privāts saziņas 
veids, bet ir sava veida mākslinieciskās 
pašizpausmes iespēja. Visas vēstules 
vieno kopēja iezīme – bezgalīga teātra 
mīlestība. 

 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/anslava-eglisa-vestules-rakstitas-ar-teatri-saistitiem-laudim.a98118
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/anslava-eglisa-vestules-rakstitas-ar-teatri-saistitiem-laudim.a98118

