Nr. 3/2018
Aprīlis
ISSN 2592-8392

Īstenojot “Literatūras ceļveža” mērķi – būt dažādu lasītāju gaumei un vajadzībām noderīgam
atbalstam grāmatu izvēlē, arī aprīļa numurā esam apkopojuši literārus ieteikumus gan bērniem
un pusaudžiem, gan arī nopietniem nozaru literatūras pārzinātājiem, praktiķiem un pētniekiem;
žanru aptvērums – no skaitāmpantiem līdz plašai monogrāfijai.
Lielākā daļa ieteikto grāmatu šoreiz – latviešu oriģinālliteratūra, tomēr ir iespēja tuvāk iepazīt
arī, piemēram, mūsu ziemeļu kaimiņus, iedziļinoties Igaunijas vēstures tematikā. Mūsu
pastāvīgajai ekspertei Liegai Piešiņai, kā allaž, izdevies neapjukt plašajā izdevniecību
piedāvājumā un ieteikt uzrunājošus, nesen izdotus “literāros pārsteigumus” – aicinām tos
izbaudīt!
Nozīmīga sadaļa šajā ceļvedī atvēlēta LNB Mākslas un mūzikas centra ekspertu ieteikumiem –
sekojot viņu norādēm, mākslas un mūzikas gardēžiem būs iespēja iepazīt spilgtus mūsu valsts
sasniegumus un norises mākslas un mūzikas jomā dažādos laikposmos.
“Literatūras ceļveža” aprīļa numurs izdevies spilgts un daudzkrāsains, tā saturā atradīsiet arī
ieteikumus, kas tematiski sasaucas ar pavasara gaidām un izjūtām.
Esam pateicīgi visiem bibliotekāriem, kuri jau novērtējuši līdzšinējos “Literatūras ceļveža”
numurus un atzinuši tos par lietderīgiem savas bibliotēkas krājuma bagātināšanā.
Uz tikšanos nākamajās publikācijās!
Satura koncepcija:
Evija Vjatere, LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja

Seko un dalies ar
#lnblv

Facebook.com/lnb.lv
Twitter.com/LNB_lv
Instagram.com/lnblv
© Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2018

Sagatavotāji:
Liega Piešiņa, LNB Speciālo krājumu departamenta projektu vadītāja
Anda Baklāne, LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas
lasītavas vadītāja
Marina Mihaiļeca, LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mūzikas
lasītavas galvenā bibliogrāfe
Ingrīda Peldekse, LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas
lasītavas galvenā bibliogrāfe
Toms Herings, LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas
lasītavas galvenais bibliogrāfs
Eva Ausēja, LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja
Anda Saldovere, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Solvita Ozola, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Korektore:
Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Par izdevumu atbild LNB Bibliotēku attīstības centrs

Iesaka Liega Piešiņa
LNB Speciālo krājumu departamenta projektu vadītāja

Liega: Romāns “Homo Novus” ir
ievērojamā latviešu rakstnieka,
žurnālista un gleznotāja Anšlava
Eglīša otrais prozas darbs ar zīmīgu
virsrakstu: tulkojumā no latīņu
valodas – “jaunais cilvēks”. Latviešu
literatūras vēsturē tas ienāca spilgti –
kā drosmīgs pieteikums latviešu
modernā romāna žanrā. Veidojot
filmu pēc analoga nosaukuma
romāna motīviem, režisore Anna
Viduleja saka: “Tos kūtros lasītājus
mēs varētu aicināt uz lasīšanu.” Šis
izdevums neuzkrītoši savij šodienu ar
mūsu literatūras klasiskajām
vērtībām un parāda to nozīmību.
Jaunajā izdevumā Anšlava Eglīša
tekstu un ilustrācijas papildina
fotogrāfijas no filmēšanas laukuma
un mākslinieces Lienes Rolšteinas
tērpu skices.
Atslēgvārdi:
latviešu literatūra

Eglītis, Anšlavs. Homo novus : romāns. Rīga : Jumava,
2018. 431 lpp. ISBN 9789934202056.
Anšlava Eglīša slavenā romāna “Homo novus”
atkārtotais, īpašais izdevums papildināts ar krāsainiem
ielikumiem no topošās kinofilmas “Homo Novus”
filmēšanas un grāmatas autora ilustrācijām. Grāmata
tapusi sadarbībā ar filmu studiju “Film Angels
Productions”. Savukārt, topošās kinofilmas
“HomoNovus” pēc Anšlava Eglīša grāmatas motīviem
pirmizrāde paredzēta 2018. gada 26. septembrī.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/par-godu
-toposajai-filmai-homo-novus-klaja-laiz-ipasu-anslavaeglisa-gramatas-izdevumu.a269717

Liega: Grāmatā “Starp Mežaparku un
Murjāņiem. Atmiņas, piedzīvojumi un
pārdzīvojumi 1951–1980”
literatūrzinātnieks, rakstnieks un
dramaturgs Valdis Rūmnieks šoreiz
izvēlējies rakstīt par... Valdi
Rūmnieku. Grāmata ir iecerētas
autobiogrāfijas pirmā daļa, kurā
autors ataino savas bērnības un
jaunības notikumus, kas risinājušies
izteikti literārā vidē. Valda Rūmnieka
atmiņās, kas izstāstītas no zēna
skatupunkta, kultūras un literatūras
vēstures grandi iegūst dzīvus un pat
draiskulīgus vaibstus, jo grāmatā cits
aiz cita virknējas jautri un nopietnāki,
sadzīviski un brīžiem absurdi, bet
vienmēr sirsnīgi un dzīvi atveidoti
notikumi. Varētu teikt, ka mums kā
lasītājiem tiek piedāvāta alternatīva
attiecīgā laika perioda literatūras
vēsture.

Rūmnieks, Valdis. Starp Mežaparku un Murjāņiem :
atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1951–1980.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 176 lpp. ISBN
9789934073762.
https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/tuvplana/rumniekarakstniekstasti-14192976

Atslēgvārdi:
latviešu autobiogrāfiskā proza

Liega: Gustava Strengas esejas, kas
tika sacerētas nolasīšanai pēc katras
no projekta “Lasām Latvijā” izrādēm,
apkopotas izdevumā “Grāmata
Latvijā / Lasām Latvijā. Esejas par
lasīšanas vēsturi”, ko izdevusi
Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Izdevums papildināts ar LNB
Letonikas un Baltijas centra vadošā
pētnieka, literatūrzinātnieka Paula
Daijas noslēguma eseju, kas paver
skatu uz lasīšanas vēsturi kā plašāku
procesu. Savukārt izdevumā
iekļautais bagātais fotoattēlu klāsts
padziļina ieskatu ekspozīcijā
“Grāmata Latvijā”, ļauj tuvplānā
aplūkot izrāžu-lasījumu ciklā “Lasām
Latvijā” izmantotās grāmatas.
Grāmatu iespējams iegādāties, par
savu vēlmi rakstot uz adresi:
liega.piesina@lnb.lv.

Strenga, Gustavs. Grāmata Latvijā / Lasām Latvijā :
esejas par lasīšanas vēsturi. Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2018. 80 lpp. ISBN 9789984850580.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ka-lasam-gramatasmusdienas.a90000
https://www.lnb.lv/lv/piecas-izrazu-lasijumu-cikla-lasam-latvija-izrades

Atslēgvārdi:
grāmatniecības vēsture, lasīšanas vēsture

Liega: Baltijas Asamblejas balvas
laureāts Aivars Kļavis uzrakstījis
romānu jauniešiem. “Melnais
akmens” ir pirmā grāmata triloģijā, un
tās darbība paralēli risinās divos
laikos – mūsdienās un senvēsturē.
Notikumi ir spraigi, dēkas –
bīstamas, bet grāmatu jau lasījušie
jaunie cilvēki vienprātīgi atzīst to par
interesantu un aizraujošu. Rakstīt par
vēsturi, īpaši jauniešiem ir grūts
uzdevums. Aivars Kļavis ar to ticis
galā spoži.
Atslēgvārdi:
latviešu literatūra, proza jaunatnei

Kļavis, Aivars. Melnais akmens : romāns jauniešiem.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 287 lpp. ISBN
9789934072765.
Par vēsturi var rakstīt dažādi – var ievērot zinātnisko
precizitāti un stāstīt tikai par to, kas ticis neapgāžami
pierādīts, bet var arī ļaut iztēlei vaļu un reālā pagātnes
laikposmā iedzīvināt nekad neeksistējušus varoņus un
pat notikumus. Visgrūtāk laikam ir ievērot “zelta
vidusceļu” starp šīm divām galējībām un saistoši
izstāstīt par laiku, ko nav pieredzējis nedz autors, nedz
lasītājs, vienlaikus saglabājot stāsta ticamību, taču
neliekot šķēršļus arī iztēles lidojumam. Latviešu
rakstnieki pēdējā laikā lasītājus lutina ar vēsturiskiem
romāniem, ielūkojoties nesenajā mūsu valsts pagātnē,
taču jau labu laiku neviens autors nav ķēries pie senu
un vissenāko laiku portretējuma. Šo “nezināmo zemi”
atkal no jauna apņēmies iekarot populārais rakstnieks
un žurnālists, Baltijas Asamblejas balvas laureāts
Aivars Kļavis ar triloģiju “Ceļš uz Nezināmo zemi”, kurai
tikko nācis klajā pirmais romāns “Melnais akmens”.
Iecerētā triloģija uzskatāma par izcilu piedzīvojumu
romānu jauniešiem par senbaltu vēsturi. Grāmatu jau
atzinīgi novērtējuši tās pirmie lasītāji – Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas audzēkņi. Grāmatu ilustrējis 14 gadus
jauns mākslinieks – Emīls Mozga. Viņš mācās Ādažu
Brīvajā Valdorfa skolā, un šis ir viņa pirmais lielākais
darbs.
Pirmo vērtētāju – skolēnu – veidotais video:

https://www.youtube.com/watch?v=zseX4TMK3os&t=2s
http://sienakaudze.lv/2018/04/aivars-klavis-melnais-akmens
https://replay.lsm.lv/ru/statja/lr/100081/aivara-klavja-melnais-akmens
-un-ivetas-harija-meitas-vi
http://nra.lv/kultura/personibas/237915-saruna-ar-rakstnieku-aivaruklavi-no-kurienes-mes-nakam.htm

Liega: Iveta Ratinīka – dzejniece, kura
jau labu laiku ir sadzirdama un
pamanāma kā autore, spilgtu un
vajadzīgu viedokļu paudēja,
literatūras pētniece, deputāte,
publiciste, radoša skolotāja,
nedaudz – arī dumpiniece. Ar jaudu
un temperamentu, kas daudziem
saistās ar Ivetas Ratinīkas vārdu, ir
tapuši arī viņas jaunajā grāmatā
“tikko & tikai” apvienotie dzejoļi.
Tomēr tā ir negaidīti maiga un
sievišķīgi poētiska dzeja, vizuāli
baudāmi un skaisti papildināta ar
Rolanda Krutova ilustrācijām. Ivetas
Ratinīkas lirika ir dziļi personiska
sievietes pašatklāsme, kurā ieskanas
gan arhetipiski, gan mūsdienīgi
motīvi, šerpi ironiski uzdzirksteļojumi
un rimtas, meditatīvas rindas.

Ratinīka, Iveta. tikko & tikai. Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. [95] lpp. ISBN 9789934074288.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/zemdegas-apsleptaisnezudosais-ivetas-ratinikas-dzeja-tikko--tikai.a269781
http://www.la.lv/ivetas-ratinikas-dzeja

Atslēgvārdi:
latviešu dzeja

Liega: Izdevniecībā “Latvijas Mediji”
klajā laistā Sepo Zeterberga grāmata
“Igaunijas vēsture” ir veltījums
igauņiem un mūsu kaimiņvalsts
vēsturei, tas ir stāsts par igauņu
vēlmi dzīvot un nemitīgu cīņu par
brīvību. Vēstījums beidzas ar 2016.
gadu, kad Igaunijas vēsturē tiek
pāršķirta jauna lapaspuse – par
prezidenti tiek ievēlēta sieviete.
Līdzās tuvāko kaimiņu politiskajai
vēsturei mums ļauts ielūkoties arī
Igaunijas plaukstošajā ekonomikas
un kultūras vēsturē. Intriģējoši, ka šo
stāstu mums atklāj nevis igaunis, bet
soms.
Atslēgvārdi:
Igaunijas kultūras, politikas un
ekonomikas vēsture

Zeterbergs, Sepo. Igaunijas vēsture. Tulkojusi Anna
Velēda Žīgure. Rīga : Latvijas Mediji, 2018. 463 lpp.
ISBN 9789934154461.
Autors stāstu par Igauniju iesāk, ielūkojoties ledus
laikmetā, aizvēsturē, senajos laikos. Būtiska vieta
grāmatā atvēlēta viduslaikiem, kad Igaunija ir daļa no
Livonijas, zviedru un krievu zemēm. Lasītāji iepazīs arī
Otrā pasaules kara nežēlīgos notikumus un padomju
periodu, piedzīvos neatkarības atjaunošanu. Grāmata ir
ceļvedis Igaunijas valsts attīstībā, notikumos, procesos,
tas ir arī stāsts par nozīmīgām un spilgtām
personībām.
https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2015_files/3numurs/D_Juristo_Recenzija_
LVIZ_2015_3.pdf

Liega: “Es iznīcināšu noteikto kārtību,
kas nošķir darbu no prieka, kas
pārvērš prieku par grēku un darbu par
slogu, kas vienus padara
nožēlojamus nabadzībā un citus –
pārpilnībā,” reiz sacījis ģeniālais
komponists Rihards Vāgners.
Ievērojamais beļģu rakstnieks Žaks
de Dekērs, rakstot savu aizraujošo
pētījumu “Vāgners”, spējis atklāt gan
vienu, gan otru slavenā komponista
dzīves šķautni, parādot Rihardu
Vāgneru kā dižu kaislību un ģeniāla
talanta pārņemtu personību.
Grāmatā pieminēts arī Riharda
Vāgnera Rīgas periods.
Atslēgvārdi:
Rihards Vāgners, vācu komponisti,
mūziķu biogrāfijas

Dekērs, Žaks de. Vāgners: dzīvesstāsts. Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. 191 lpp. ISBN 9789934074523.
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/147452-vagners_
dzivesstasts.html
http://www.valmieraszinas.lv/iznacis-zaka-de-dekera-sarakstitais
-dzivesstasts-par-rihardu-vagneru

Liega: Vai grāmatas autors
mūsdienas var būt tikai rakstnieks?
Nepavisam ne! Spoži to pierāda
norvēģu ceļotājs, kalnā kāpējs,
grāmatu autors, Kembridžā skolots
jurists, mākslas kolekcionārs, “Rolex”
modelis un trīs bērnu tēvs Ērlings
Kage. Viņa grāmata “Klusums
trokšņu laikmetā” ir ne vien ļoti
personiska un valdzinoša, bet arī
nozīmīga. Mūsdienu lasītāju tā
uzrunā spēcīgi. Autors uzdod trīs
būtiskus jautājumus – kas ir
klusums, kur to meklēt un kāpēc
šodien klusums ir svarīgāks nekā
jebkad agrāk? Mūsu saspringtajā,
trokšņainajā laikmetā Ērlings Kage
aicina uz pasauli paskatīties no cita
skatupunkta un ieklausīties klusumā.
Atslēgvārdi:
norvēģu bestsellers

Ērlings, Kage. Klusums trokšņu laikmetā. Rīga :
Latvijas Mediji, 2018. 128 lpp. ISBN 9789934154454.
https://valkiira.wordpress.com/2018/02/09/klusuma-meklejumi
-troksnu-laikmeta

Liega: Norvēģu rakstnieka Hokona
Ēvreossa grāmata “Brūne”
pieskaitāma pie latviešu literatūrā tik
nepietiekami pārstāvētā pusaudžu
literatūras žanra. Grāmata stāsta par
zēnu Rūni, kas kopā ar draugu Elni ir
uzcēlis mājiņu, bet kādu dienu trīs
zēni to nojauc, un jau nākamajā naktī
Rūne top par Brūni… Nu viņš pa dienu
ir Rūne, bet naktī – Brūne –
supervaronis, kam ne no kā nav bail.
Un vai tad Rūne vainīgs, ka, būdams
superavaronis, Brūne ir nokrāsojis
lielāko zēnu velosipēdus? Sirsnīgs
stāsts par draudzību, drosmi un
pretošanos.

Ēvreoss, Hokons. Brūne. Rīga : Pētergailis, [2018]. 130
lpp. ISBN 9789984334653.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/ka-rune-klustpar-supervaroni-brune-jauna-gramata-berniem.a272311

Atslēgvārdi:
norvēģu bērnu literatūra

Liega: Katram bērnam mājās
pavisam noteikti ir lāde, kurā dzīvo
dažnedažādas rotaļlietas. Ko tās tur
dara? To uzzināsiet no grāmatas
“Zvēru lāde” rotaļīgajiem
skaitāmpantiem un bildēm.
Grāmatas autoru Vareno Sēli “Zvēru
lādes” skaitāmpantus radīt
iedvesmojusi ideja apgūt bērniem
lasītprasmi rotaļas veidā. Grāmatiņa
patiks arī pavisam maziem bērniem.
Mākslinieces Marinas Heniņas košās
ilustrācijas viņus apburs ar daudziem
sirsnīgiem tēliem un viņu
piedzīvojumiem.
Atslēgvārdi:
latviešu bērnu skaitāmpanti

Varenais Sēlis. Zvēru lāde : skaitāmpanti ar
ilustrācijām. M
 āksliniece Marina Heniņa. Rīga :
Latvijas Mediji, 2017. 31 lpp. ISBN 9789934153518.
http://www.ivitas-blogs.com/params/post/1428937/varenais-selismarina-henina-zveru-lade

Iesaka LNB Mākslas centra eksperti

Kalnačs, Jānis. Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlaupīšana, 1944–1949. Rīga : Neputns, 2017. 462
lpp. ISBN 9789934565274.
Jāņa Kalnača apjomīgais pētījums, kā raksta pats autors, “ir mēģinājums aizpildīt tukšu lauku
Latvijas sabiedrības un kultūras vēsturē”. Ar zinātniskas pieejas palīdzību grāmata atklāj to, kas
notika ar lietām, kuras pirmajos padomju okupācijas gados cilvēki kara vai represiju dēļ bija
spiesti atstāt okupācijas varas pārdalei. Līdzās citām materiālām vērtībām tie bija arī mākslas
darbi un priekšmeti, kuriem īpašnieki cenas zīmi labprāt nekad nepieliktu. Akadēmiskais
pētījums izraisījis salīdzinoši plašu sabiedrības interesi, un autors ieinteresētu lasītāju patiešām
nepieviļ, reālu cilvēku un mākslas darbu kinofilmu cienīgos likteņus atklājot gan caur vizuāliem,
gan rakstītiem oriģinālavotiem un komentāriem, kā arī radot saprotamu kopainu. Viens no
Kalnača pētītajiem dzīvesstāstiem tiek ekranizēts 2018. gada filmā “Mērijas ceļojums”.
http://neputns.lv/book/rigas-dzivoklu-likumiga-izlaupisana-1944-1949/#.WrNluC5uaUk
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/janis-kalnacs-gramata-rigas-dzivoklu-likumiga-izlaupisana-palidz.a96281
http://naba.lsm.lv/lv/raksts/vestures-kilis/rigas-dzivoklu-likumiga-izlaupisana-1944.-1949.-viesos-prof.-j.k.a97709
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/intervija-ar-makslas-zinatnieku-jani-kalnacu.-kad-aizkari-vel-nav-aizvilkti14189293

Atslēgvārdi:
Latvijas mākslas vēsture, zudušie mākslas darbi, māksla un valsts, Otrais pasaules karš

Zuzānu kolekcija. Sastādītāja Sniedze Sofija Kāle. Rīga : Neputns, 2017. 480 lpp. ISBN
9789934565205.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādi “TOP no top” pavadot, iznākusi pirmā apjomīgā
publikācija par lielāko privāto Latvijas mākslas krājumu – Zuzānu ģimenes privātkolekciju. No
vairāk nekā 5000 darbu lielā klāsta grāmatā iekļauti 230 darbi, kas neapstrīdami ir kolekcijas
pērles. Tomēr Zuzānu ģimene un Mūkusalas Mākslas salona darbinieki šos darbus izvēlējušies
ne vien tāpēc, ka tie ir izcili mākslas darbi, bet arī ar tiem saistīto stāstu dēļ. Līdz ar to arī
mākslas darbus pavadošie teksti ir nevis akadēmiski, bet daudzveidīgi un koši – par katru darbu
vai tā autoru tie izceļ kādu atmiņā paliekošu šķautni. Piemēram, par Miervalža Poļa darbu
“Sagrieztais suns” turpmāk mācēsim pateikt, ka izstāde, kurā darbs 1972. gadā pirmoreiz tika
izstādīts, izpelnījās nosaukumu “slavenā suņu izstāde” un Mākslas akadēmijas vadību tā šokēja,
ka to slēdza atvēršanas dienā. Taisnības labad jāpiebilst, ka slēgšanas galvenie vaininieki gan
nebija suņi, bet cita izstādes dalībnieka – Vladimira Glušenkova – sirreālās kompozīcijas.
http://neputns.lv/book/zuzanu-kolekcija/#.WrN2Di5uaUl
http://www.mmsalons.lv/iznakusi-gramata-zuzanu-kolekcija
http://nra.lv/kultura/219137-kultura-zuzanu-kolekcija-gramata.htm

Atslēgvārdi:
Latvijas māksla, privātās kolekcijas, glezniecība, mākslas centri

Horsta, Karīna. Sanatoriju arhitektūra Latvijā ,1918–1940 = Sanatorium Architecture in
Latvia, 1918–1940. Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas
vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018. 256 lpp. ISBN 9789934872129.
Monogrāfija balstās uz mākslas zinātnieces Karīnas Horstas Latvijas starpkaru kurortoloģijas
arhitektūrai veltītu maģistra darba pētījumu. Autore tver tēmu plašākā izvērsumā, ieskicējot
sanatoriju arhitektūras kopainu Eiropā, šo ārstniecības iestāžu lomu veselības aprūpes sistēmā,
galveno uzmanību pievēršot attiecīgā būvtipa attīstībai Latvijā laikposmā no 1918. līdz 1940.
gadam. Autore pieskaras šo ārstniecības un rehabilitācijas iestāžu darbības principiem, tajā
skaitā Sarkanā Krusta ieguldījumam ārstniecības organizācijā Latvijas kurortoloģijas
uzplaukuma laikos. Uzmanības centrā paturot arhitektūru, pētījums sniedz plašu
kultūrvēsturisku ainu par 36 ēkām – to plānojumu, kā arī fasādes un interjera elementiem. Tās ir
ārstniecības ēkas, sabiedriskās ēkas, muižas, vasarnīcas, īslaicīgi īrētas sanatorijas dažādos
Latvijas novados. Izdevums bagātīgi ilustrēts ar vēsturiskām fotogrāfijām, ēku plāniem,
zīmējumiem un skicēm, tajā skaitā pirmpublicējumiem; izmantoto avotu skaitā ir arī arhīvu
materiāli un atsauces uz plašu grāmatu un periodikas klāstu.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karina-horsta-izpetijusi-latvijas-sanatoriju-arhitekturu-starpka.a100799
https://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/52929

Atslēgvārdi:
Latvijas arhitektūras vēsture, sanatoriju arhitektūra

Janaitis, Gunārs. Personības un laikmets. R
 īga: Neputns, 2017. 271 lpp. ISBN 9789934565373.
Fotogrāfs Gunārs Janaitis sastādījis savu darbu albumu, kurā iekļauti laikposmā no 20.
gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām tapuši Latvijas rakstnieku, mūziķu, aktieru, režisoru un
citu ievērojamu cilvēku portreti – lielākā daļa materiāla veidota, strādājot laikrakstā “Literatūra
un Māksla”. Daži no šiem attēliem kļuvuši par ikonām – piemēram, domājot par Vizmu Belševicu
vai Imantu Ziedoni, tieši Janaiša radītie tēli nāk prātā vieni no pirmajiem. Citi, mazāk pazīstami
(vai mūsdienās aizmirsti) attēli sabiedrībā pazīstamās personības ļauj ieraudzīt negaidītos
rakursos. Katras personības attēlu galeriju pavada neliels fotogrāfa komentārs, kas raksturo šos
cilvēkus un fotografēšanas situācijas. Albumu papildina arī dzīva un atklāta Gunāra Janaiša
saruna ar mākslas zinātnieci Laimu Slavu, kurā fotogrāfs stāsta par sava darba filosofiju,
bērnības un jaunības iespaidiem, kas pamudinājuši pievērsties fotogrāfijai, kā arī citiem
nopietniem un nenopietniem jautājumiem.
http://neputns.lv/en/book/personibas-un-laikmets/#.WrpKoC5uaUk
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/10.01.2018-gunara-janaisa-personibas-un-laikmets.id115118
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/dot-iespeju-14189812

Atslēgvārdi:
Latvijas fotogrāfi, Gunārs Janaitis, portretu fotogrāfija

Arnolda, Dana. Saprast mākslu : sešas tēmas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 192 lpp. ISBN
9789934069482.
Spēja stāstīt par mākslu un mākslas vēsturi populāri un saistoši ir šīs grāmatas autores,
arhitektūras un mākslas vēsturnieces Danas Arnoldas īpašais talants – savulaik viņa
sarakstījusi grāmatu par mākslas vēsturi arī slavenajā Oksfordas izdevniecības “Very Short
Introduction” sērijā. Jaunā grāmata “Saprast mākslu” uzteicama ar to, ka mākslas vēsturi
izstāsta nevis hronoloģiski, bet analizējot tēmas un kopsakarības. Piemēram, Arnolda runā par
to, kāda nozīme mākslas darbā ir materiālam, kā mākslas radīšanā iesaistās mākslinieka
ķermenis, kā interpretēt mākslas darbos ietvertos simbolus, kādas ir mākslas un patiesības
attiecības, kā un kāpēc māksla attēlo kailus cilvēkus. Šāds skatījums uz mākslas vēsturi varbūt
atstāj nepieminētus daudzu kanonizētu mākslinieku vārdus, taču vienlaikus ļauj runāt par
mākslu globālā mērogā, ietverot mākslu no senatnes līdz mūsdienām dažādos pasaules
reģionos – ne tikai Eiropā.
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/141344-saprast_makslu_sesas_temas.html
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/saprast-makslu-celvedis-makslas-labirintos.a270644
https://www.youtube.com/watch?v=3Oh5TjZZmbU
https://www.goodreads.com/book/show/24886296-a-short-book-about-art
https://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Arnold

Atslēgvārdi:
mākslas vēsture, laikmetīgā māksla

Zemovičs, Elmārs. Simfoniskā koncertdzīve Jūrmalā līdz 1940. gadam. Rīga : Vesta-LK, 2017.
191 lpp. ISBN 9789934511288.
Elmāra Zemoviča grāmata aptver Rīgas, Jūrmalas un Ķemeru simfoniskās koncertdzīves
attīstību no tās pirmsākumiem līdz 1940. gadam. Par katru gadu autors sniedz visas pieejamās
ziņas: kapelas vai orķestra koncertēšanas sākums un beigas, orķestra lielums, tā vadītājs un
koncertmeistars, koncertu skaits, to raksturs. Tālāk seko koncertsezonas, atsevišķu diriģentu īss
raksturojums, kā arī vērtējums tā laika presē. Iespējami pilnīgi publicēti diriģentu un solistu
uzvārdi. Debitējošo latviešu diriģentu vārdi izcelti īpaši. Grāmata būs noderīga ne tikai muzeju un
bibliotēku darbiniekiem, bet arī mūzikas vēsturniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
Piedāvājam pievērst uzmanību 2017. gadā izdotajai grāmatai “Simfoniskā koncertdzīve Jūrmalā
līdz 1940. gadam”. Grāmata satur daudz informācijas par koncertiem, kas notikuši Dzintaros,
Majoros, Dubultos un Ķemeros laikposmā no 1837. gada līdz 1940. gadam. Lielākā daļa no
informācijas līdz šim nav publicēta. Pieminēti daudzi latviešu mūziķi un diriģenti, bet rodama arī
plaša informācija par viesmāksliniekiem no dažādām ārvalstīm. Grāmata noderēs Latvijas
vēstures un mūzikas mīļotājiem un būs interesanta arī mūzikas nozares studentiem un
pētniekiem. Grāmatas autors ir Elmārs Zemovičs – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
mūziķis un bijušais Rakstniecības un mūzikas muzeja Mūzikas nodaļas vadītājs, kā arī
muzikologs, kurš daudzus gadus ziedojis Latvijas mūzikas vēstures pētījumiem. Grāmata satur
daudz unikālu fotoattēlu. 2018. gadā plānots izdot 2. sējumu.
http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/ar-koncertu-un-elmara-zemovica-gramatas-atversanu-saksieskremerata-balticafestivals-5396

Atslēgvārdi:
Latvijas mūzikas vēsture, Latvijas Nacionālā opera, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris,
Jūrmalas simfoniskais orķestris, Latvijas radiofona simfoniskais orķestris

Iesaka LNB Nozaru literatūras centra eksperti

Grigulis, Kārlis. Putnu grāmata : iepazīsti 220 Latvijas putnus. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
235, [1] lpp. ISBN 9789934061370.
“Putnu grāmatas” autors Kārlis Grigulis ir rakstnieks un ornitologs, daudzu grāmatu autors un
Putnu dienu aizsācējs Latvijā. Šajā galvenokārt bērniem un jauniešiem adresētajā grāmatā
autors aizraujoši stāsta par dažādiem mežu, lauku un ūdeņu putniem, kurus var novērot Latvijai
raksturīgajos četros gadalaikos. Izdevumā iekļauti 220 Latvijas putnu apraksti, sniedzot ziņas
gan par to, kur putni sastopami, gan par to ēšanas, perēšanas un ziemošanas paradumiem.
Grāmata būs interesanta un noderīga ikvienam, kas vēlas vairāk uzzināt par Latvijas putnu dzīvi,
nodarbojas ar to novērošanu un fotografēšanu. Grāmatas 1. izdevums publicēts 1964. gadā.
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134286-putnu_gramata_iepazisti_220_latvijas_putnus.html
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iepazisti-220-latvijas-putnus-izdota-karla-grigula-putnu-gramata.a269648

Atslēgvārdi:
Latvijas daba, Latvijas putni, putnu vērošana, ornitoloģija

Rukšāne, Guna. Flokši. R
 īga : Zvaigzne ABC, [2018]. 96 lpp. ISBN 9789934073632.
Guna Rukšāne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairāku grāmatu un dārzkopībai veltītu rakstu
autore, kā arī ziemciešu audzētāja un selekcionāre. Grāmatā autore stāsta par flokšiem, tajā
aprakstīta šīs ģints augu atklāšanas vēsture un ieviešana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un
nozīmīgākie pasaules selekcionāri. Stāstīts arī par flokšu audzēšanas un pavairošanas
galvenajiem aspektiem, par svarīgākajām flokšu slimībām un kaitēkļiem un to apkarošanas
metodēm.
http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/273347-iznakusi_gunas_ruksanes_gramata_par_floksiem.html
http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/ciemos-pukkopes-gunas-ruksanes-mezonigais-darzs-veidots-pec
-hipiju-postulatiem.d?id=45160480

Atslēgvārdi:
puķkopība, daiļdārzniecība, flokši

