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Rīgas Centrālās bibliotēkas projekts –

izstāde „100 grāmatas bērniem”



Projekta īstenošana

 Projekts – ceļojoša grāmatu izstāde „100 grāmatas 

bērniem” – ir Rīgas Centrālās bibliotēkas veltījums 

Latvijas simtgadei;

 Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Kultūras pārvalde, un tas tiek 

realizēts Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas 

pasākumu un projektu apakšprogrammas 2017.- 2021. 

gadam ietvaros.



Projekta ideja

 Idejas autore – RCB direktore Dzidra Šmita;

 Izstādē redzamas un taustāmas latviešu autoru 100 

grāmatas bērniem, kuras izdotas katrā no Latvijas 100 

gadiem;

 Izstādi papildina eksponēto grāmatu katalogs ar īsu 

aprakstu par autoriem, kā arī ar saistošiem uzdevumiem 

par izstādes grāmatām dažāda vecuma apmeklētājiem.



Projekta ideja

Izstādes mērķis – popularizēt Latvijas bērnu literatūras un 

grāmatniecības vēsturi un tradīcijas 100 gadu garumā.

Izstādes veidošanas pamatprincipi:

 Latvijas rakstnieku Latvijā izdotas grāmatas no 1918. 

līdz 2018. gadam;

 parādīt pēc iespējas plašāku autoru loku, ne tikai 

klasiķus, bet tā laika, tā gada aktuālos rakstniekus un 

dzejniekus.
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Projekta īstenošana

Darba grupa:

 Grāmatu atlase: Dzidra Šmita, Ingūna Stranga

 Teksts: Ingūna Stranga, Evita Hofmane

 Bibliogrāfijas sastādītāja: Zinta Geršmane

 Fotogrāfiju atlase: Renāte Šidlovska

 Redaktore: Agra Turlaja

 Korektore: Zinta Geršmane

 Māksliniece/noformētāja: Laima Brauna-Gelbe
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Projekta īstenošana

 2017. gada oktobrī tika atlasītas RCB un filiālbibliotēku

krājumos esošās grāmatas, novērtēts grāmatu stāvoklis. 

Tika sastādīts trūkstošo, izstādei nepieciešamo grāmatu 

saraksts. Veikts rūpīgs izpētes darbs – LNB datu bāzes, 

e-vietnes, izsoļu nami, antikvariāti, privātpersonu 

kolekcijas, meklētā eksemplāra un cenas piedāvājums, 

pagājušā gadsimtā izdoto grāmatu vizuālais stāvokļa 

novērtējums, privātpersonas piedāvātā eksemplāra 

izcelsme un tiesības tirgot;

 2017.gada novembrī un decembrī tika veikta grāmatu 

iepirkšana. 7



Izstādes sagatavošanas process. 2017. gada oktobris
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Izstādes sagatavošanas process. 2017. gada oktobris
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Izstādes sagatavošanas process. 2017. gada oktobris
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Izstādes sagatavošanas process. 2018. gada aprīlis
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Projekta īstenošana

 Lai varētu īstenot izstādes koncepciju –

pārskatāmi izvietot 100 grāmatas un nodrošināt 

tām ērtu piekļuvi, kā arī pielāgot izstādi 

ceļošanai no vienas eksponēšanas vietas uz 

otru – tika izvēlēti viegli konstruējami un ērti 

pārvietojami, kā arī videi draudzīgi kartona 

stendi, kurus izgatavoja «Foldlife Cardboard».
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«Foldlife Cardboard» eko dizaina plaukti

«Foldlife Cardboard» ir Latvijā ražotu kartona mēbeļu un citu eko dizaina preču

uzņēmums, kurš Latvijas tirgū darbojas jau kopš 2005. gada. Tas popularizē

ideju, ka var būt videi draudzīga alternatīva gan mēbelēm, gan citām precēm.

"Foldlife" piedāvā kartona eko dizaina preces: soliņus, krēslus, galdus, skapjus,

lampu abažūrus, CD vāciņus un citas videi draudzīgas preces.
13



Tika pasūtīti 10 kartona stendi – katrai desmitgadei savs stends,

kurā iespējams izvietot 10 grāmatas, katrā grāmatā ielikta

grāmatzīme ar grāmatas izdošanas gada skaitli. Visas 100

grāmatas pārredzamas un aptaustāmas – ikviens izstādes

apmeklētājs tās var paņemt rokās un pašķirstīt.
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Izstāde «100 grāmatas bērniem»



Izstāde «100 grāmatas bērniem»

15



Izstādes atklāšanas pasākums 11.10.2018.
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Rezultāts

 Izstādē redzami gan latviešu literatūras klasiķu – Raiņa, Aspazijas, 

Kārļa Skalbes Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu –

Annas Sakses, Zentas Ērgles, Žaņa Grīvas u.c., gan mūsdienu 

autoru – Ineses Zanderes, Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdiņa, Māras 

Cielēnas un citu darbi. Pilns grāmatu saraksts aplūkojams šeit:

https://rcb.lv/pub/wp-

content/uploads/2018/10/100_gramatas_berniem_saraksts.pdf

 Izstāde atklāj dažādu laikposmu grāmatizdevniecības īpatnības –

gan bagātīgi un krāšņi noformētos un ilustrētos pagājušā gadsimta 

20. un 30. gadu iespieddarbus un mūsdienu bērnu grāmatu mākslas 

paraugus, gan kara un pēckara, kā arī pārejas laika askētiskos 

izdevumus.
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https://rcb.lv/pub/wp-content/uploads/2018/10/100_gramatas_berniem_saraksts.pdf


Rezultāts

 Savas bērnības grāmatas izstādē var redzēt vairāku paaudžu 

cilvēki. Tās ir grāmatas, kas pieaugušajiem raisa personiskas izjūtas 

un atmiņas par savu bērnību. Savukārt bērni līdzās pašu lasītajām 

grāmatām ierauga tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu 

dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši tēti, vectētiņi un vecvectētiņi. 

 Izstādes darba grupa ir apbalvota ar Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta gada balvu kultūrā „Baltais zvirbulis 

2018”.

18



Projekts turpinās

2019. gadā izstāde aplūkojama RCB filiālbibliotēkās:
 janvārī – filiālbibliotēkā «Pārdaugava»

 februārī – Šampētera filiālbibliotēkā

 martā – filiālbibliotēkā «Vidzeme»

 aprīlī – Sarkandaugavas filiālbibliotēkā

 maijā – Bolderājas filiālbibliotēkā

 jūnijā – filiālbibliotēkā «Strazds»

 jūlijā – Imantas filiālbibliotēkā

 augustā – filiālbibliotēkā «Kurzeme»

 septembrī – Pļavnieku filiālbibliotēkā

 oktobrī – Daugavas filiālbibliotēkā

 novembrī – Iļģuciema filiālbibliotēkā

 decembrī – Ķengaraga filiālbibliotēkā
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Projekts turpinās
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 Par izstādes ekspozīcijas iespējām lūdzam zvanīt vai rakstīt Rīgas 

Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienestam, tālr. 67623759, e-

pasts: rcbdien@rcb.lv.

 Skolēnu grupas lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 67037130. 

Skolēnus pie ekspozīcijas gaida jautājumi un balvas par pareizām 

atbildēm.

mailto:rcbdien%40rcb.lv
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Paldies par uzmanību!


