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“Literatūras ceļveža” tekstu autoru un veidotāju komandai izdevuma pirmā pastāvēšanas gada laikā gan
apzināti, gan nevilšus izdevies paplašināt ietverto tēmu loku, nu jau aptverot tematiku no daiļliteratūras līdz
nopietniem vēsturiskiem pētījumiem un filozofiskiem tekstiem. Šobrīd piedāvājam bibliotekāriem un citiem
interesentiem ne vien idejas krājuma komplektēšanai un literāro pasākumu un sarunu organizēšanai, bet
iepazīstinām arī ar nozaru literatūru, ko iespējams izlasīt gan LNB, gan citās lielākajās bibliotēkās vai pasūtīt
ar SBA starpniecību. Aicinām informēt par šīm iespējām arī savus lasītājus!
Aizvien nozīmīgāku vietu mūsu ikdienā ieņem daudzveidīgā mediju pasaule, līdz ar to vairs nav iespējams
dzīvot bez prasmes šajā pasaulē orientēties, turklāt – ņemot talkā kritisko domāšanu: vairāki izdevumi
šoreiz veltīti mediju tematikai.
Aprīlis mūsu valstī, kā allaž, iezīmējas ne vien ar Bibliotēku nedēļas norisēm – šajā mēnesī atzīmējam arī
Starptautisko bērnu grāmatu dienu. Katrā no “Literatūras ceļveža” numuriem esam centušies izcelt arī kādu
no mūs īpaši uzrunājušiem bērnu izdevumiem. Aprīļa numurā bērnu literatūrai atvēlēta atsevišķa sadaļa,
kurā kultūras žurnāliste Liega Piešiņa raksturojusi rakstnieces un tulkotājas Ineses Paklones devumu bērnu
literatūras nozarē. Paklones izvēlētā darbu tematika nav vienkārša, tā prasa nopietnu lasīšanu un izlasītā
analīzi – iesakām šos darbus lasīt un pārrunāt kopā ar savām mazajām atvasēm.
Par jaunākā “Literatūras ceļveža” numura “īpašo odziņu” varam uzskatīt absolūti unikālu privāta izdevēja
Vācijā sagatavotu fotoalbumu par Latviju un tās ļaudīm Pirmā pasaules kara laikā 1916.–1918. gadā. Kaut
poligrāfiskā aspektā visai necils, pelēcīgs un ne pārāk apjomīgs, šis izdevums uzrunā un pārliecina ar savu
attieksmi un ļauj sajust mūsu nācijas tā brīža izjūtas. Latvijā tolaik nejauši nonākuša profesionāla vācu
fotogrāfa kamera strādājusi intuitīvi precīzi un ļauj mums uz sevi paraudzīties it kā no malas. Arī no
šodienas skatupunkta. Izdevums Latvijā pieejams ļoti ierobežotā eksemplaritātē, par tā aplūkošanas
iespējām aicinām interesēties Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
Lai mums visiem izdodas piedzīvot brīnišķīgu pavasari!
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Grāmatu vērtējumos saglabāts vērtētāju individuālais stils

Iesaka LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas
mācībspēki un studenti
Viesturs Vecgrāvis:
Daukste-Silasproģe, Inguna. Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā. Redaktore
Sigita Kušnere ; recenzenti: Baiba Bela, Viesturs Zanders. Rīga : LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, 2019. 542 lpp. ISBN 9789984893396.
Ingunas Daukstes-Silasproģes jaunākā literatūrvēsturiskā grāmata “Gaidot laivu. Latviešu
rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā” no visām četrām līdz šim izdotajām viņas grāmatām par trimdas
rakstniecību uzskatāma par visveiksmīgāko. Ingunas grāmatās būtiska ir skrupuloza atsevišķu,
nereti izkliedētu un pat pirmajos mirkļos grūti sastatāmu faktu iesaiste kopējā literatūrvēsturiskajā
ainā, vienlaikus tos arī vispārinot kā nozīmīga procesa likumsakarīgas sastāvdaļas. Par izdevuma
enciklopēdiskā pedantiskuma nozīmību liecina Ingunas grāmatām pievienotie daudzie pielikumi,
kas literāro procesu ļauj pārredzēt konkrētās faktoloģiskās detaļās, radot vienota kopuma
perfekciju. Jaundarbam piemīt izteikts personiskums aprakstīto un analizēto norišu raksturojumā.
Būtiska Ingunas grāmatas īpatnība – iejūtība, vēstot par notikumiem, kurus viņa pārzin līdz
detalizētam tiešumam. Faktu uzskaitījumu un interpretācijas nopietnību lasītājam izdodas uztvert
kā saistoša vēstījuma elementus, kas ļauj saskatīt kopsakarības un pietuvinājumu visam gandrīz
desmit gadu posmam. Kaut arī grāmatas apakšvirsraksts ir samērā atturīgs, faktiski tas iekļauj
lielu papildvērtību, jo Zviedrijas latviešu bēgļu un rakstnieku dzīve skatīta procesā, hronoloģiski,
ļaujot lasītājam apjaust, cik mainīga ir bijusi bēgļu dzīve un kāda uzņēmība bijusi nepieciešama, lai
Zviedrijā dzīvojošo darbība būtu tik intensīva un daudzveidīga, var teikt – viena no nozīmīgākajām
visā trimdas vēstures gaitā. Inguna ir parādījusi bēgļu psiholoģijas un pasaules izjūtas pārmaiņas
visā tiešumā, sākot ar nebūt ne vieglo aklimatizēšanos svešajos apstākļos, turpinot ar iesaisti
Zviedrijas vidē, vienlaikus saglabājot pašsaprotamu autonomiju. Emocionāli pārliecinoši tēlots
grūtais un bīstamais ceļš laivās pāri bangojošai jūrai un problemātiskā dzīve Gotlandē. Grāmatā
uzsvērts, ka Zviedrijā dzīvojošie bēgļi bija spiesti baidīties no izdošanas Padomju Savienībai, ka
viņus dažkārt uzlūkoja kā padomju pilsoņus. Atcerēsimies, ka tieši tāpēc Zviedrijas valdība 1946.
gadā organizēja leģionāru izdošanu PSRS. Viena no grāmatas caurviju stīgām, kas varbūt pat
organizē visu vēstījumu, ir tieši latviešu kā bēgļu statuss, kas atsaucas arī uz viņu garīgo un
emocionālo situāciju. Simpātisks ir plašais un sistēmiskais Zviedrijas trimdinieku kultūraktivitāšu
raksturojums, kas parāda, cik intensīva un vēriena ziņā daudzkārt iespaidīgāka par Vācijas bēgļu
laikā notiekošo bija tieši Zviedrijas ķēniņzemē nokļuvušo darbība. Pārliecinoša ir izdevuma
pielikumu daļa, kas dod precīzu un pārskatāmu faktoloģiju par daudzām būtiskām un raksturīgām
kultūras un sabiedriskās dzīves izpausmēm Zviedrijas bēgļu aktivitātēs. Perfekti izvēlēti ir
fotoattēli, kas parāda rakstniekus gan literārā vidē, gan darba gaitās. Emocionāli īpaši aizkustinošs
šķiet Kārļa Skalbes emigranta “mundieris” un koferis, kā arī Alfreds Dziļums mežstrādnieka gaitās,
kas vizuāli nesaudzīgi atklāj rakstnieku ikdienas smagās likteņgaitas. Grāmata ir ne tikai izcilākais
autores ilgu gadu darba un interešu rezultāts, tā ieintriģē ar izjusto un lietišķi ietilpīgo vēstījumu,
liekot gaidīt turpinājumu par Zviedrijas latviešu rakstnieku aktivitātēm 50. un turpmākajos trimdas
gados.
http://lulfmi.lv/Gaidot-laivu
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48504
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/gaidot-laivu.-latviesu-rakstnieki-beglu-celos-zviedrija-un-cilve.a114983
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/inguna-daukste-silasproge-turpina-latviesu-beglu-un-trimdas-laik.a114875

Atslēgvārdi:
latviešu literatūra; biogrāfijas; bēgļi; Zviedrija; Gotlande

Ojārs Lāms:
Meklējiet rakstos! : Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem 130 : rakstu krājums. S
 astādītāja un
zinātniskā redaktore Ineta Kivle. Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. 319
lpp. ISBN 9789934183683.
Maģiskais Jāņa Misiņa teiciens “Meklējiet rakstos” likts nosaukumā LU Akadēmiskās bibliotēkas
darbinieku sarūpētam zinātnisku rakstu krājumam, kurā apkopoti divu zinātnisku konferenču
materiāli. Lai gan rakstu krājuma objekti ir divi, grāmata sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļa
veltīta Jāņa Misiņa bibliotēkai, otrā – Kārļa Egles personībai un darbam, bet trešā nodaļa tēlaini
uztverama kā Lielupe, kurā satek Mūsa un Mēmele, un tā veltīta bibliotēku darba institūcijas un
cilvēkus vienojošajam elementam, proti, grāmatu krājumam vispārinātā nozīmē kā nerimstošam
pētniecības laukam. Krājuma fokusauditorija, protams, ir bibliotekāri un ar grāmatniecību saistīti
ļaudis, taču plašais pētniecisko tekstu spektrs, kas telpas ziņā aptver teju puspasauli (Itālija,
Lietuva, Indija, Krievija, Polija, Somija u. c.) un laika tvērumā vismaz piecus gadsimtus, tematiski
ir tik daudzveidīgs, ka caur rakstu daudzveidību tiecas pēc visplašākā lasītāju loka.
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/45930

Atslēgvārdi:
Misiņa bibliotēka; Kārlis Egle; Latvijas grāmatniecības vēsture
Skat. arī: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/25563276.pdf

Kupšāne, Ingrīda. Ar savu suni vienmēr esmu runājis latviski. Gunara Janovska prozas cilvēks
vēstures likteņgriežos : zinātniskā monogrāfija. D
 augavpils : Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2018. 224 lpp. ISBN 9789984148267.
Zinātniskā monogrāfija veltīta trimdas rakstnieka Gunara Janovska daiļrades izpētei vēl plašākā
sastatījumā, nekā tas minēts metaforiskajā grāmatas nosaukuma daļā. Grāmatā gūstams
ieskats ne vien rakstnieka prozas tekstos, bet arī aplūkojums par laika, telpas un sabiedrības
modeļiem, kādus tos veido ražīgais un arī nozīmīgais trimdas autors, kurš tekstos gan attēlojis
pirmskara dzīvi, gan jo īpaši spilgti rādījis latviešu leģionāru gaitas kara laikā un pēc tā beigām.
Grāmata papildināta ar hronoloģiju, plašu bibliogrāfiju, interesantu ilustratīvo materiālu. Mazliet
neskaidra ir izvēles motivācija grāmatas nosaukumā likt Janovska atziņu, ka ar suni viņš
vienmēr runājis latviski. Vai te novērtēta suņa uzticība, kuram ir vienalga, kādā valodā ar viņu
runā, vai izolētības traģiskums, vai vēl kas cits – tas lai paliek lasītāja izpratnes ziņā. Kopumā
grāmata var būt labs ceļa biedrs latviešu literatūras, kultūras un vēstures izzināšanai kāram
prātam. Lietišķu informāciju meklējošam nedaudz varētu traucēt sakāpināti metaforiskā valodas
izteiksme, bet jūsmīgu prātu tā cilinās.
Atslēgvārdi:
latviešu proza; cilvēks literatūrā; latviešu autori ārvalstīs; trimdinieki

Mārtiņš Laizāns:
Pāvila darbi. T
 ulkotājs, ievada un komentāru autors Ņikita Andrejevs ; pēcvārda autors Valdis
Tēraudkalns. Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2019. 79 lpp. ISBN 9789984834863.
Jaunākais Latvijas Bībeles biedrības izdevums “Pāvila darbi” ir jau piektā grāmata ārpuskanonisko
kristīgo tekstu sērijā. No darbā apkopotajiem fragmentiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām,
iespējams uzzināt par apustuļa Pāvila gaitām, viņa attiecībām ar Teklu, kā arī viņa mocekļa nāvi.
Teksta tulkojums papildināts ar ievadu un piezīmēm, kas ļauj labāk izprast šī darba kontekstu un
apvāršņus. Īpaši interesanta ir iespēja lasīt Pāvila un Teklas pieredzējumus, jo pastāv uzskats, ka
šī teksta daļa ir nosacīta antīkā mīlas un piedzīvojumu romāna (piemēram, Longa “Dafnids un
Hloja”) kristīgs pārstrādājums. Līdzās 2012. gadā izdotajam Bībeles tulkojumam, kurā iekļautas
deiterokanoniskās grāmatas, kā arī citiem Latvijas Bībeles biedrības līdz šim izdotajiem
ārpuskanoniskajiem tekstiem, izdevums vērtējams kā lielisks lasāmās bibliotēkas papildinājums
visiem, kuriem interesē vēlīnās antīkās pasaules un agrīnās kristīgās pasaules sastapšanās, kā arī
iespēja beidzot arī latviski lasīt darbus, kuri reizēm pat tikuši uzskatīti par lasīšanai nevēlamiem vai
garīgi bīstamiem. Lai gan tulkojumā brīžiem nav skaidri, piemēram, atsevišķu īpašvārdu atveides
principi, kā arī redaktora ieguldījums reizēm būtu bijis vēlams rūpīgāks, kas novērstu latviešu
literārajai valodai (pat mūsdienās!) neraksturīgus un nelabskanīgus vārdu virknējumus, tomēr
paveiktais kopumā ir uzteicams, turklāt šis tulkojums noteikti gaida izglītoties kārus lasītājus.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nacis-2-gadsimta-teksta-pavila-darbi-pirmais-izdevums-latviesu-valoda.
a309546
https://www.tf.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48562

Atslēgvārdi:
apustuļi; pravieši; kristiešu svētie

Māra Grudule:
Friedensbilder in Kriegszeiten. Kurland in Fotografien aus den Jahren 1916–1918 von Rudolf
Trapp. Hrsg. Carl Ehrig-Eggert. = Miera tēlojums kara laikā. Kurzeme Rūdolfa Trapa fotogrāfijās
laika posmā no 1916. līdz 1918. g. Izdevējs Karls Ērigs-Egerts. Mainca (Mainz) : Druckerei
Berndt, 2018. 58 lpp. ISBN 9783000613760.
2018. gada nogalē Vācijas pilsētā Maincā nācis klajā unikāls izdevums – albums ar 45
fotogrāfijām, kas iztēlē ļauj nokļūt 1916.–1918. gada Kurzemē. Fotoattēlos raugoties, iespējams
vērot dabas ainas: pļavu stūrus, jūras krastus, mežmalas, lauku ceļus, zemnieku sētas un
kurzemnieku sejas – jaunus un vecus cilvēkus, vīriešus un sievietes, vāciešus un latviešus, gan
tautastērpos, gan ikdienas apģērbos un svinīgi, acīmredzot šim īpašajam fotografēšanās
notikumam sapostus. Daudz tuvplānu, prātā paliek rūpīgās meiteņu un jaunu sieviešu frizūras,
apģērbs, pārdomātās pozas un pāri visam: ļoti izteiksmīgi, pat vērīgi, biežāk nopietni un pašcieņas
pilni, retāk – smaidoši acu skatieni. Kara klātbūtne attēlos tieši nav jūtama, ja nu vienīgi
skaitliskajā sieviešu dominancē pār vīriešiem ģimenes bildēs. Fotogrāfiju autors ir Rūdolfs Traps
(Rudolf Trap), kurš vācu armijas sastāvā nonācis Kurzemē Pirmā pasaules kara laikā. Albumā
iekļauta pavisam neliela izlase no viņa 350 attēlu kolekcijas. Visa kolekcija šobrīd atrodas
glabāšanā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Traps nav Baltijas vācietis, Kurzemes
fotogrāfijas tapušas ne tikai ar amata meistara prasmi, bet arī ar pirmatklājēja skatu. Traps ir
fotopapīra rūpnīcas īpašnieka dēls, profesionāls portretu un ainavu fotogrāfs. Kopā ar vācu
karaspēku, pildīdams kara dienestu, viņš kā feldfēbelis dažādās Kurzemes vietās pavadījis laiku
no 1916. gada vasaras līdz 1918. gada decembrim. Par to liecina arī paraksti uz fotogrāfijām.
Fotografētie latviešu portreti diemžēl nav identificēti, vārdā saukta vienīgi mācītāja Reinharda
Engelbrehta Heinriha Leonharda Zēzemana (Seesemann, 1863–1945) ģimene. Mācītājs
Zēzemans līdz 1916. gadam kalpojis Celmeniekos, tad – līdz 1919. gadam – bijis Tabora
iestādes, vēlākās Ģintermuižas jeb garīgi slimo dziedinātavas, vadītājs un dvēseļu gans Jelgavā.
Albumā skatāmas arī mācītājmuižas un tās interjera fotogrāfijas. Daudzkārt lielāks un, jāatzīst, arī
izteiksmīgāks, ir portretēto Kurzemes latviešu skaits. Interesanti, ka paralēli tiešajiem
pienākumiem Kurzemē Traps mēģinājis apgūt arī latviešu valodu, viņa mazdēla bibliotēka vēl
šodien glabā vairākas latviešu valodas pašmācības un sarunvalodas grāmatas. Par bilingvālā
albuma tapšanu jāpateicas Trapa mazdēlam Karlam Ērigam-Egertam no Maincas. Ļoti žēl, ka no
apjomīgās foto kolekcijas publicēta vien neliela daļa, bet ir cerība, ka vērīgs skatītājs tajās
ieraudzīs savus priekštečus vai pazīs dzimtas māju stūri.
Atslēgvārdi:
Latvijas vēsture; Kurzeme; fotomākslas vēsture

Ieva Kalniņa:
100 izcili Latvijas aktieri. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2018. 1., 2. daļa. 1015 lpp. ISBN 9789934183904.
LU profesore, teātra zinātniece un kritiķe Silvija Radzobe ir veltījusi skaistu dāvanu latviešu teātra
skatītājam un Latvijas simtgadei – divos sējumos publicēti 103 ievērojamu Latvijas aktieru
portreti, kuros aprakstīta gan viņu dzīve, gan nozīmīgākās lomas. No izdevumā iekļautajām
personībām 52 ir mūsdienu aktieru portreti, bet 51 – agrāko slavenību dzīves un lomu apraksti.
Radzobe ir gan izdevuma idejas autore, gan projekta vadītāja, gan arī zinātniskā redaktore un
daudzu rakstu autore. Lai sagatavotu tik apjomīgu izdevumu, viņa iesaistījusi 22 latviešu teātra
zinātniekus. Radzobei, kā allaž, patīk sadarboties ar gudriem un talantīgiem visu paaudžu
kolēģiem. Rakstu autori ir: pētnieki Guna Zeltiņa, Silvija Geikina, Austra Skudra, Viktors
Hausmanis, augstskolu mācībspēki Valda Čakare, Jānis Siliņš, Līga Ulberte, Zane Radzobe, Ieva
Rodiņa, Radzobes studenti Ieva Struka, Evija Mamaja, Ieva Rodiņa, Ērika Zirne, Maija
Uzula-Petrovska, Eva Šķenderska, Toms Čevers, Anna Andersone, Ilze Ļaksa-Timinska, teātra
kritiķi Maija Svarinska, Āris Rozentāls, Agrita Aune, Edīte Tišheizere.
Jaunākie krājumā iekļautie mūsdienu aktieri ir Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Dainis Grūbe, savukārt
paši vecākie – Ādolfs Alunāns un Dace Akmentiņa. Aktieru portretos ne tikai precīzi analizētas
lomas, bet arī dots ieskats spilgtākajos viņu dzīves notikumos vai pagriezienos. Tā, piemēram,
“Rihards Rudāks 1965. gada vasarā ierodas Valmierā, kur viņš ir pirmo reizi, lai sāktu darbu
vietējā teātrī, kurš atgādina paplukušu būdu”, bet par Mārtiņu Vilsonu, kurš savas spilgtākās
lomas ir nospēlējis Liepājas teātrī, teikts, ka viņš “vislabāk jūtas kā brīvmākslinieks, kurš radošam
aicinājumam atsaucas nevis pēc teātra darba plāna, bet pats pēc savas gribas, un rod prieku,
rūpējoties par māju un ģimeni.” Jo ilgāka skatītāja pieredze, jo lielāku iespaidu un emocijas uz
lasītāju iztēli atstāj agrāko paaudžu slavenību stāsti: Valentīns Skulme, Jānis Kubilis, Lilita
Bērziņa, Arturs Dimiters, Elza Radziņa, Eduards Pāvuls, Velta Līne, Lidija Freimane, kuri atmiņā
palikuši gan ar savām lomām, gan personības spēku. Grāmatā vairākkārt pieminēta aktiera
harizma, vara pār skatītāju prātu, talanta savdabība utt. Izdevumā apkopoti gandrīz pieci simti
aktieru foto – portreti un izrāžu fotogrāfijas. Interesanti parādīts, kā 150 gadu laikā mainījusies
aktieru attieksme pret fotogrāfiju tapšanu.
Lasot aktieru dzīvesstāstus, redzams, ka viņi nākuši no visiem Latvijas novadiem un dažādiem
sociālajiem slāņiem. Daudzu izcilāko aktieru talantu nav ierobežojusi ne dzimtā vieta, ne ģimene
vai tās likstas.
Stāstījumos atklājas arī dažādie ceļi uz aktiera profesiju – ir aktieri, kuri kopš bērnības mērķtiecīgi
devušies savas sapņu profesijas virzienā, bet ir tādi, kuri līdz tai nonākuši stipri vēlāk, kad sevi jau
pārbaudījuši citos amatos. Piemēram, vēstījums par Gustavu Žibaltu, kur teātra vilinājums atklāts
skarbā pasaulē un smagā liktenī, vai visnotaļ poētisks, bet skarbs fakts: “Tija Banga ēda
pielūdzēju dāvātās tējas rozes, kad dzīvoja absolūtā badā.” Sējumos aktieru dzīvesstāsti kārtoti
alfabēta secībā. Uz sējuma vāka redzami Latvijas Nacionālā teātra skatuves dēļi – skatītājs visos
laikos ir gaidījis svinīgo brīdi, kad uz tiem parādās viņa mīlētie un cienītie aktieri…
Aktieru portretu kopojums “100 izcili Latvijas aktieri” ir ilgi gaidīts iepriecinājums visiem latviešu
teātra cienītājiem.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/silvija-radzobe-100-izcili-aktieri-ir-nevis-skaita-bet-kvalitates-apzimeju
ms.a309430

Atslēgvārdi:
latviešu aktieri; Latvijas teātra un kino vēsture
Skat. arī sadaļā: Iesaka LNB Mākslas un mūzikas centrs

Kuzmins, Svens. Hohma. Rīga : Dienas Grāmata, 2019. 216 lpp. ISBN 9789934546761.
Svens Kuzmins latviešu literatūrā ienāca ar stāstu krājumu “Pilsētas šamaņi” (2016). Autors
pazīstams arī kā etīžu teātra “Nerten” režisors un aktieris, arī Latvijas Radio raidījuma “Cienījamie
lasītāji. Etīdes par literatūru” veidotājs. Kuzmina jaunais darbs “Hohma” ir viņa pirmais romāns.
Par darba žanru – romāns vai stāstu krājums – ir iespēja diskutēt literatūrzinātniekiem.
Sižeta uzmanības centrā ir mazpilsēta Hohma, un tā galvenā persona – Marks Formans, kurš
strādā kādā galvaspilsētas reklāmas kantorī. Tagadnes stāstījumā izmantota trešā persona, bet,
atgriežoties bērnības un pusaudžu gadu atmiņās, pirmā persona, tādējādi notikumus lasītājs it kā
redz tikai no bērna un jaunieša skatupunkta, tādējādi pārredzot visu pieaugšanas procesu.
Hohma ir piejūras kūrortpilsēta, kur vasarā valda rosme, bet ziemā daudzas mājas stāv tukšas.
Visi stāsti saistīti ar bērnības pilsētu – vai nu tajā atklātas nepārvaramas alkas pēc tēvoča Bena
saldskābās tomātu mērces vai, piemēram, tās iedzīvotāji Īrijā kādā zemes gabalā iekārto ideālo
Hohmas Tautas republiku.
20. gadsimta 90. gadi – Marka bērnības laiks – beidzamo gadu latviešu literatūrā kļuvis populārs
apskates periods. Te var minēt Jāņa Joņeva romānu “Jelgava 94”, Kristīnes Želves stāstu
krājumu “Meitene, kas nogrieza man matus” vai Arno Jundzes romānu “Sarkanais dzīvsudrabs”.
90. gadi – tas ir radikālu pārmaiņu laiks sabiedrībā, kas īpaši smagi skāris vidējo paaudzi, kurai
jāaudzina bērni. Kuzmina radītā bērnības pasaule skatīta caur fantasmagorisku prizmu, lasītājs
notikumus ierauga no lauzta redzes leņķa, tie ir hiperbolizēti, un ir mainīta to nozīmība. Tekstā ir
atsauces uz vēstures, mitoloģijas un patērniecības tēliem, zīmēm un zīmoliem. Laiks ir skarbs,
bet bērni un pusaudži uz šo pasauli skatās kā lielu piedzīvojumu, veidojot savu paralēlo dzīvi.
Diemžēl vecāku nespēja aptvert jauno realitāti un dzīvot cik necik adekvāti reālajai pasaulei bērnu
un jauniešu pasauli traucē un deformē. Hohma ir absurda ar savu provinciālismu, varoņu
savstarpējo pazīšanos un nespēju mainīties.
Stabilās vecāku identitātes vietā, kura pazūd līdz ar padomju sistēmas sabrukumu, 90. gadu
paaudzes identitāte ir mainīga, nenoteikta, to veido dažāda pieredze. Ne velti Marks apšauba savu
identitāti – vai viņš vispār ir īstais Marks? Bērnība ir viena no individuālās identitātes veidotājām.
Domās atgriežoties bērnībā, atmiņā nāk dažādi tēli un notikumi, tie ir mainīgi un vairs nav tādi kā
agrāk, bet to nospiedumi pieredzē ir palikuši. Bērnība un jaunība ir jāatstāj. Romāna “es” dodas
prom no Hohmas, kļūst par Marku, bet pilnībā bērnību un pilsētu atstāt neizdodas.
Kuzmins romānā “Hohma” dzīvi un personas raksturo ar ironiju un humoru, viņa teikumi ir precīzi
un tieši. Starp stāstiem ir fragmenti no “Hohmas Vēstneša” un zinātnes eksperimenta
pierakstiem, kas ironiski raksturo 90. gadu mazpilsētas notikumu un pārdomu pasauli. Kuzmina
jaunais darbs “Hohma” patiks jaunākās latviešu literatūras un ironiskās prozas cienītājiem, tas var
ieinteresēt arī lasītājus, kuri gribēs sev zināmas pilsētiņas 90. gadu pieredzi salīdzināt ar dzīvi
Hohmā.
P.S. Grāmatas autors intervijā minējis, ka “hohma” ivritā nozīmē “gudrību”.
https://www.satori.lv/article/biezi-uzdotie-jautajumi-par-hohmu
http://lalksne.blogspot.com/2019/03/svens-kuzmins-hohma.html
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.02.2019-hohma--iedomu-pilseta-neesosa-latvijas-novada.id152425
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_hohma_-recenzija.-kuzmina-kabala-14216737
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/bronhits/svenam-kuzminam-pirmais-romans-hohma.a115394

Atslēgvārdi:
latviešu romāni

Sigita Kušnere:
Baka, Pērla. Mūžīgais brīnums. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2018. 304 lpp. ISBN 9789934074219.
Nobela prēmijas laureātes Pērlas Bakas literārie sacerējumi latviešu lasītājam ir labi zināmi – “Dēli”,
“Labā zeme”, Rietumvējš, austrumvējš”, “Lepnā sirds” u. c. Vairāki darbi latviešu valodā pat
pieredzējuši dažādus tulkojumus un atkārtotus izdevumus, kas liecina par šīs autores romānu
augsto kvalitāti un popularitāti.
“Mūžīgais brīnums” ir romāns, kas četrdesmit gadus bijis “nozaudēts”. Šis teksts tiek uzskatīts par
autores pēdējo darbu, un tā pirmizdevums datēts ar 2013. gadu. “Mūžīgais brīnums” ir klasisks
izaugsmes romāna piemērs, tā darbība noris 20. gadsimta 50. un 60. gados. Galvenais varonis
Rendolfs Kolfakss ir ļoti apdāvināts un neparasts zēns, kurš aug un veidojas par jaunu vīrieti, kam
jāatrod sava vieta pasaulē, savas dzīves mērķis un, protams, mīlestība. Atbilstoši žanra specifikai
galvenais varonis dodas sevis un dzīves jēgas meklējumu ceļojumos – no Ņujorkas uz Anglijas
lauku mieru, Parīzes senatnes un mākslas pieblīvēto ikdienu un divu Koreju nošķirošo militāro
zonu. Vietumis romāna vēstījums ir grods un ironisks, citviet – didaktisks, turklāt mulsina
“nejaušās veiksmes un nelaimes”, kas ik pa laikam ievirza Rendolfa dzīvi vajadzīgajā gultnē.
Lai arī lasītāji un kritiķi pasaulē izsaka pieņēmumus, ka šis romāns tomēr nav Bakas talanta radīts
un ir krasi atšķirīgs no citiem rakstnieces darbiem, tas ir gana interesanta lasāmviela.
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/154651-muzigais_brinums.html
https://latvietelasa.wordpress.com/2018/12/23/romans-muzigais-brinums-dzives-jegas-meklejumos

Atslēgvārdi:
amerikāņu romāns

Ruta Kurpniece:
Gulbis, Harijs. Raksti. Sast. Ieva Kalniņa. 1. sēj. Rīga : Mansards. 2017. 599 lpp. ISBN
9789934121821, 2. sēj. Rīga : Mansards, 2019. 672 lpp. ISBN 9789934122293.
Harijs Gulbis, līdzās Paulam Putniņam un Gunāram Priedem, ierindojams pie labākajiem un
atpazīstamākajiem 20. gadsimta otrās puses latviešu dramaturgiem. Līdzīgi, kā jebkurš teksts
iegūst īpašu vērtību pēc tā nodrukāšanas, tā arī dramaturģija – beidzot visas Gulbja lugas ir ne tikai
skatāmas dažādu teātru iestudējumos, bet arī lasāmas. 2017. gadā pie lasītājiem nonāca Gulbja
“Rakstu” 1. sējums, kurā apkopoti viņa dramaturģijas darbi (“Vecīši” (1958), “Mans cilvēks” (1960,
pirmpublicējums), “Viena ugunīga kļava” (1966), “Aijā žūžū, bērns kā lācis” (1966), “Medību pils”
(1967), “Mans mīļais, mans dārgais” (1968), “Silta, jauka ausainīte” (1972)), kā arī divi līdz šim
nepublicēti dzejoļi. “Rakstus” papildina to sakārtotājas profesores Ievas Kalniņas priekšvārds un
komentāri, kā arī Arņa Šablovska saruna ar rakstnieku. 2019. gada martā, iznāca “Rakstu” 2.
sējums, kurā iekļautas atlikušās lugas: “Un visi nāks pie manis” (1971), “Cīrulīši” (1974), “Kamīnā
klusu dzied vējš” (1976), “Alberts” (1982), “Olivers” (1983), “Uz liepsalām ejot” (1995), “Vēverīši”
(1999). Sējumu papildina dramaturga atmiņas par lugu rakstīšanas procesu, kā arī to vērtējums
kritikā un sakārotājas komentāri.
Gulbja daiļradi raksturo sadzīviskums – lugas ir pietuvinātas ikdienas dzīvei, tāpēc arī katram
lasītājam vai izrādes skatītājam iespējams viegli identificēties ar attēlotajām personām. Lai gan
humora un ironijas slānis ir diezgan biezs, Gulbis tomēr tēlo skaudrus likteņus, kurus piedzīvo īpaši
stipri cilvēki. Gulbja lugu sižetus varam dēvēt par pārlaicīgiem. Kaut darbi sarakstīti 20. gadsimta
vidū, to notikumi un risinātās problēmas ir aktuālas vēl joprojām. To apstiprina arī izrādes – Latvijas
Nacionālā teātra simtgades sezonā skatāmi nesen tapuši Gulbja lugu “Cīrulīši” un “Olivers”
iestudējumi.
http://www.teatramuzejs.lv/aktualitates
https://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/budzets/157-novada-pavaldba/8673-harija-gulbja-rakstu-2-s%C4
%93juma-prezent%C4%81cija

Atslēgvārdi:
latviešu oriģināldramaturģija; Harijs Gulbis

Iesaka LNB Nozaru literatūras centrs
Irēna Arne:
Latvijas mediju vides daudzveidība : kolektīvā monogrāfija. Zinātniskā redaktore Vita Zelče ;
recenzenti: Andrejs Plakans, Aija van der Steina, Klinta Ločmele. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2018. 551 lpp. ISBN 9789934183607.
Sociālo zinātņu nozaru bibliogrāfiem katrs izdevums latviešu valodā ir notikums, jo Latvijā izdotu
nozaru izdevumu ir maz (nedaudz vairāk to ir vēsturē, ekonomikā, tiesību zinātnēs). Aizvadītajā
gadā lasītavas darbinieki tika iepriecināti ar nozīmīgu kolektīvo monogrāfiju, kas izdota Latvijas
Universitātes un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2017. un 2018. gada sadarbības projekta
rezultātā. Autori uzsver, ka iniciatīva projekta ietvaros pētīt Latvijas mediju vides daudzveidību
pieder Kultūras ministrijai, un kolektīvās monogrāfijas tapšanā piedalījušies 16 pētnieki no LU
Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta un Komunikācijas studiju
nodaļas. Monogrāfija sniedz detalizētu pārskatu par mediju vidi un tās daudzveidību dažādos
aspektos – par mediju organizācijām, mediju īpašniekiem un tajos nodarbināto personālu, mediju
veidiem un žanru daudzveidību, Latvijas mediju ziņu daudzpusību un plašo ģeogrāfisko
aptvērumu, kā arī mediju satura piedāvājuma patēriņu un pakļaušanos tā ietekmei.
Izdevumā mediju vide pētīta, norādot uz tās vājajām un stiprajām pusēm, kā arī problēmām. Par
problēmām autori uzskata politisko ietekmējamību, mediju īpašnieku ekonomisko ieinteresētību,
sabiedrisko attiecību un žurnālistikas saplūšanu, niecīgo analītiskā satura piedāvājumu, jauniešu
auditorijai adresētu mediju, diskusiju trūkumu u. c. Svarīgi, ka plašsaziņas līdzekļi tāpat kā skola
veic ļoti nozīmīgu audzināšanas un vērtību veidošanas funkciju – ne tikai ar izglītojošiem
raidījumiem un citiem materiāliem, bet arī ar izklaidējoša satura starpniecību. Analizējot mediju
vides aktualitāti sabiedrības pilsoniskās līdzdalības veicināšanā, profesore Vita Zelče uzsver, ka
izglītota un saprātīga sabiedrība neiekrīt “viltus ziņu” slazdos un ir noturīgāka pret morālo
nihilismu.
Monogrāfiju bibliotekāri var izmantot kā enciklopēdiska satura uzziņu izdevumu, kas sniedz
atbildes par medijiem dažādās jomās: politikā, ekonomikā, zinātnē, kultūrā, sportā, veselībā u. c.,
kā arī dažādu sabiedrības grupu auditorijās. Bibliotēku darbiniekiem tuvākā – kultūras mediju
tēma – iztirzāta profesores Skaidrītes Lasmanes un docentes Zanes Radzobes rakstos. Interneta
un sociālo mediju pieaugošā loma un straujās pārmaiņas veicina jaunas terminoloģijas rašanos,
tāpēc jāatzīmē arī zinātnieku veikums plašsaziņas līdzekļu terminu aprobācijā latviešu valodā, kas
ir svarīgi bibliotekāriem uzziņu darbā. Tādi termini kā “burbulis”, “kaskāde”, “mediju ekspozīcija”,
“vārtsargs” u. c. pagaidām nav atrodami latviešu valodas vārdnīcās.
Monogrāfija uzskatāma par nozīmīgu, mediju vēsturē paliekošu ieguvumu bibliotēku krājumos,
svarīgu informācijas avotu mediju politikas izstrādātājiem, mācību grāmatu sociālo zinātņu
studentiem, topošajiem žurnālistiem, visiem mediju vides un plašsaziņas līdzekļu jomu
interesentiem.
Aicinām izmantot sev pieejamāko izdevuma formātu – resurss pieejams arī tiešsaistē:

https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/Latvijas-mediju-vides-daudzveidiba-small.pdf
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/46003
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izdota-monografija-latvijas-mediju-vides-daudzveidiba.a109334

Atslēgvārdi:
plašsaziņas līdzekļi; žurnālistika; digitālie mediji
Papildinformācija: LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas krājumu pēdējos gados
papildinājuši vairāki izdevumi angļu valodā par komunikācijas zinātnes un mediju tematiku.
Krājumā izdalītas jaunas apakšnodaļas: krīzes komunikācija, zinātniskā komunikācija, digitālā
komunikācija un sociālie mediji, bērni, pusaudži un mediji, medijpratība u. c.

Lauma Remese:
Kraģis, Indars. Radošums un kritiskā domāšana. Rīga : Mansards, 2019. 107 lpp. ISBN
9789934585043.
Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”
(“Skola2030”) liela nozīme ir radošumam un kritiskajai domāšanai. Lai labāk izprastu projektā
paredzētās jaunās izglītības pieejas un to ieviešanu, autors piedāvā palīglīdzekli izglītības iestāžu
vadītājiem un dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, kurā tiek skaidrots, ko nozīmē “jaunrade
un iniciatīva”, “problēmu risināšana un kritiskā domāšana”.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/radosums-un-kritiska-domasana-gramata-projekta-skola-2030satura-izpratnei.a310753

Atslēgvārdi:
Skola2030; caurviju prasmes; radošums; kritiskā domāšana

Kritiskā domāšana : izglītība, medijpratība un spriestspēja. P
 rofesores Maijas Kūles
zinātniskajā redakcijā. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. 58 lpp. ISBN
9789934506543.
Pētījumi par kritisko domāšanu pēdējā laikā kļuvuši īpaši aktuāli saistībā ar medijpratības
popularizēšanu un izglītības reformu. Medijpratība un kritiskā domāšana nav aplūkojamas atrauti
no izpratnes par procesiem mediju telpā, tāpēc izdevumā tiek skaidrota medijpratības situācija
Latvijā. Rakstu krājumā tiek uzsvērta kritiskās domāšanas saikne ar filozofiju, ētiku, loģiku un
retoriku, kā arī tās izšķirošā nozīme domājošas sabiedrības izveidē. Lasītājs var iepazīties ar
kritiskās domāšanas idejas veidošanos Latvijas izglītības diskursā, kā arī mūsdienu aktualitātēm.
Izdevumā rodami arī ieteikumi kritiskās domāšanas veicināšanai mācību procesā.
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45982/Euro_Kritiska_domasanas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Atslēgvārdi:
kritiskā domāšana; medijpratība; spriestspēja; izglītība

Zane Krūmiņa:
Mantrovs, Vadims. Apdrošināšanas tiesības. R
 īga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 303 lpp.
ISBN 9789934183676.
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā 2018. gadā laista klajā LU Juridiskās fakultātes
docenta, Juridiskās zinātnes institūta direktora Vadima Mantrova monogrāfija “Apdrošināšanas
tiesības”. Apdrošināšanas vēsture nesaraujami saistīta ar ekonomikas un tiesību attīstības
vēsturi. Tā radās kā atbalsts ražošanai un kļuva par būtisku ražošanas sastāvdaļu.
Apdrošināšanas attiecību reglamentācija ir normatīvā regulējuma jautājums. Mantrovs pēta
apdrošināšanas tiesību pirmsākumus, būtību un avotus, tiesību subjektus, tirgus uzraudzību,
atlīdzību izmaksu u. c. Grāmatas autors apskata civiltiesisko un komerctiesisko apdrošināšanas
attiecību normatīvo regulējumu. Detalizēti raksturoti apdrošināšanas līguma regulējuma avoti,
raksturs un būtiskākās sastāvdaļas. Atsevišķas nodaļas monogrāfijā veltītas civiltiesiskās
atbildības, obligātās transportlīdzekļu vadītāju civiltiesiskās atbildības (OCTA) un personu
apdrošināšanai, kā arī īpašuma apdrošināšanai. Autors aplūko arī specifiskus apdrošināšanas
veidus – ceļojumu apdrošināšanu, juridisko izdevumu un jūras apdrošinājumu.
Grāmatai pievienots nozīmīgs izmantotās literatūras saraksts, kas ietver Latvijas, starptautiskos
un ārvalstu normatīvos aktus, kā arī juridiskās prakses materiālus (EST prakse un Latvijas tiesu
prakse), uzziņu izdevumus, zinātnisko rakstu krājumus un monogrāfijas. Izdevums adresēts
nozares profesionāļiem – apdrošināšanas sabiedrību darbiniekiem, tiesnešiem, zvērinātiem
advokātiem. Grāmata noderēs arī studentiem mācību procesā un ikvienam interesentam
apdrošināšanas tiesību izpratnei.
https://m.juristavards.lv/zinas.php?id=273867
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/46017

Atslēgvārdi:
apdrošināšanas tiesības; īpašuma apdrošināšana; personu apdrošināšana; civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana; apdrošināšanas polises

LNB Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītava
Katrīna Teivāne:
100 izcili Latvijas aktieri. S
 astādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2018. 1., 2. daļa. 1015 lpp. ISBN 9789934183904.
“Rakstot šo darbu, nācās konstatēt, ka aktieri daudz lielākā mērā nekā citi mākslinieki ir atkarīgi
no daudziem un dažādiem apstākļiem. Un ka ne tikai talants nosaka aktiera slavu, izcilību un
panākumus,” monogrāfijas ievadā raksta tās sastādītāja Silvija Radzobe. Apjomīgais divu sējumu
izdevums piedāvā zinātniski augstvērtīgu un tajā pašā laikā aizraujošu, literāri baudāmu
lasāmvielu par izciliem Latvijas aktieriem, sākot no latviešu teātra pirmsākumiem līdz
mūsdienām. Katrs no 103 grāmatā iekļautajiem personību stāstiem tiecas atklāt aktiera talantu
virzošos spēkus, sekojot spožāko teātra vēstures izrāžu pēdām un to veidotāju likteņstāstiem
dažādos vēsturiskos un politiskos apstākļos. Alfreds Amtmanis-Briedītis, Artūrs Dimiters, Maija
Doveika, Lidija Freimane, Dainis Grūbe, Marija Leiko, Jānis Lejiņš, Ināra Ieviņa, Ģirts Krūmiņš,
Uldis Pūcītis un vēl 93 spoži Latvijas teātra vārdi šajā monogrāfijā apvienojas aizraujošā latviešu
teātra vēstures kaleidoskopā. Grāmatas autoru vidū gan nopelniem bagāti, gan arī jaunākās
paaudzes teātra un literatūras pētnieki un kritiķi: Gunārs Bībers, Valda Čakare, Toms Čevers,
Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs, Inga Sindi, Maija Svarinska, Edīte Tišheizere, Zane
Radzobe, Ieva Rodiņa, Līga Ulberte, Maija Uzula-Petrovska, Guna Zeltiņa un citi.
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48422
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/silvija-radzobe-100-izcili-aktieri-ir-nevis-skaita-bet-kvalitates-apzimejums.
a309430

Atslēgvārdi:
latviešu teātris; aktieri; latviešu teātra vēsture
Skat. arī sadaļā: Iesaka LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas
mācībspēki un studenti

Līga Goldberga:
Rozenberga, Marika. Sarunas ar Juri Jurjānu. Rīga : Aminori, 2018. 191 lpp. ISBN 9789934196195.
Rozenberga, Marika. Conversations with Juris Jurjāns. Rīga : Aminori, 2018. 191 lpp. ISBN
9789934196331.
Grāmata “Sarunas ar Juri Jurjānu” veltīta gleznotāja un Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētā
profesora 75 gadu jubilejai. To izdevusi galerija “Aminori”, kura 2018. gada nogalē organizēja
mākslinieka gleznu izstādi.
Albumā publicētas ap 100 Jurjāna gleznu reprodukcijas. Tās pavada grāmatas sastādītājas
Marikas Rozenbergas intervijas ar mākslinieku, kas ļauj iepazīties ar Jurjāna attieksmi pret
pasauli un mākslu, izzināt viņa gleznu tapšanas procesu un iedvesmas avotus. Jurjāna nozīmi
plašākā Latvijas mākslas kontekstā iezīmē citāti, ko par mākslinieku izteikuši Džemma Skulme,
Normunds Brasliņš, Imants Vecozols u. c. Albumā publicētas arī, piemēram, Marka Šagāla,
Vinsenta van Goga, Borisa Bērziņa, Jaņa Rozentāla u. c. mākslinieku reprodukcijas, kas vizualizē
autores un Jurjāna sarunās lasāmo. Greznās grāmatas veidols radīts saskaņā ar mākslinieka
vizuālo valodu. Dažādie attēlu un tekstu slāņi savā starpā nekonkurē, tie ir salāgoti ar interviju
sarunu plūdumu. Grāmatas noslēgumā rodama mākslinieka biogrāfija. Grāmata izdota divās
valodās – latviešu un angļu.
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/sarunas-ar-juri-jurjanu.-gramatu-divu-gadu-garuma-veidojusi-mari.a112198
https://nra.lv/kultura/personibas/272615-gleznotajs-juris-jurjans-delikati-ne-visiem-skatams.htm

Atslēgvārdi:
latviešu glezniecība; mākslas albumi; latviešu mākslinieki; 20. gadsimta glezniecība; 21. gadsimta
glezniecība

Toms Herings:
Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju : rakstu krājums. S
 astādītājas: Kristīne Budže, Inese
Baranovska. Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018. 303 lpp. ISBN 9789934538254.
Simtgades noskaņās sagatavotais izdevums veidots kā latviešu dizaina vēstures pārskats no
pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Norādot, ka grāmata nepretendē uz visaptverošu
pētījumu, tās autori lūkojas uz dizaina vēsturi caur īpaši izceltiem atslēgas punktiem vai
personām: zīmīgiem māksliniekiem, praktisko apstākļu kopumu, “veiksmes stāstu” piemēriem un
tēmām, kas ir koncentrētas 11 rakstos. Izdevums papildināts ar laika skalu un izmeklētu vizuālo
materiālu. Tēmas kārtotas hronoloģiski, kas krājumu ļauj viegli uztvert. Lai arī tekstuālais
materiāls, kurš dublēts arī angliski, nav apjomā liels, tēmu izlase kopā ar bagātīgo ilustrāciju
klāstu veido vērtīgu un paliekošu informācijas apkopojumu par Latvijas dizainu.
http://lnmm.lv/lv/presei/jaunumi/2122-rakstu-krajums-tiesi-laika-dizaina-stasti-par-latviju
https://www.satori.lv/event/izstade-tiesi-laika-dizaina-stasti-par-latviju

Atslēgvārdi:
Latvijas māksla; dizains Latvijā; dizaineri

Iesaka LNB Bibliotēku attīstības centrs
Marta Dziļuma:
Dēnerte, Rodika. Zahera viesnīca. Romāns par kārdinājumu. No vācu val. tulkojusi Silvija Brice.
Rīga : Zvaigzne, 2019. 304 lpp. ISBN 9789934078200.
“Nāve bija apsēdusies uz soliņa pie Donavas un noraudzījās uz viļņiem, kas nesa prom veco
gadsimtu. Nakts vēl bija gara, un Nāvei pietika laika mazliet padomāt par turpmāko. Viņu gaidīja
ļoti daudz darba… Tāpēc Nāve nopriecājās, ka tas viss vēl ir tālā nākotnē. Tālā nākotnē, nodomāja
Mīlestība… Vairs tikai četrpadsmit gadi miera…”
Ja izvēlaties grāmatas, ņemot vērā to tulkotājus, iespējams, jūs bieži lasāt Silvijas Brices
tulkojumus. Grāmatā, kuras apakšvirsraksts ir “romāns par kārdinājumu” vienkopus rodams
epohāls laikmeta tēlojums, intriga un grods sižets, protams, arī kaislības, bet visam pāri – tik
spilgta dzīves izjūta, kas lasītājam ik pa brīdim liek sajust fiziskas sāpes.
Sižets risinās laikmetā, kad sievietes, protams, rēķinoties ar apkārtējo neizpratni, var pamazām
sākt īstenot savu personisko izvēli un pretendēt gan uz statusu sabiedrībā, gan veiksmi
profesionālajā darbībā, turklāt mēģinot visu iepriekšminēto saistīt ar laimi un piepildījumu
personiskajā dzīvē. “Ticiet man, sievieši ir kļuvuši pavisam traki, kopš tam Šnicleram viņa lugās
tiek atļauts viss,” pēcpusdienas sarunās pie viskija glāzes uz ķeizara veselību spriež aristokrāti.
Grāmata “lasās” brīžiem strauji, brīžiem lēnām. Vienlaikus izgaršojot spilgti raksturoto laikmetu un
iztēlē pastaigājoties pa Vīni, var ļauties lēnās lasīšanas priekam. Kad sižetā uzvirmo emociju
mutulis – gluži pretēji – lēni lasīt nav iespējams. Ja, sākot lasīt, šī apraksta sākuma citātā minētās
Nāve un Mīlestība šķiet glītas metaforas, vēlāk kļūst pilnīgi skaidrs, ka tās ir īstas romāna varones:
laika virzītājas un lietu kārtības noteicējas. Viņas visu paredzējušas jau daudzus gadus iepriekš…
Lasītāja varā ir tekstu baudīt. Un rēķināties, ka Vīne nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija pirms
romāna izlasīšanas.
https://www.tvnet.lv/6499411/zahera-viesnica-vesture-kukas-un-kaislibas

Atslēgvārdi:
vācu romāni; Vīne; dzimumu līdztiesība

Iesaka Liega Piešiņa
Saistībā ar aprīlī atzīmējamo Starptautisko bērnu grāmatu dienu aicinu pievērst vairāk uzmanības latviešu autoriem, kuriem
mazos lasītājus caur grāmatu lappusēm izdodas uzrunāt īpaši spilgti un pārliecinoši. Inese Paklone uzskatāma par vienu no
tām latviešu autoru un tulkotāju saimes pārstāvēm, kura ne vien raksta pati, bet izvēlas latviskot patiesi aktuālām tēmām
veltītas nēderlandiešu autoru grāmatas, līdz ar to viņas veikums ar grāmatu starpniecību sniedz vērtīgas dzīves mācības gan
bērniem, gan jauniešiem.
Pirms neilga laika iznākusi Ineses Paklones jaunākā bērnu dzejoļu grāmata “Es picas brālēnu cepu”. Tajā apkopoti bērnu dzejoļi,
kas uzrunā ar savu atklātību un reālo, mūsdienīgo skatījumu uz dzīvi. Izrādās, Paklone pirmo reizi dzejas rakstīšanai
pievērsusies 15–16 gadu vecumā, kad konsultējusies pie Mirdzas Ķempes. Jau tajā laikā tikusi slavēta, taču citas dzīves
norises bijušas svarīgākas, un atziņa, ka “dzejnieku taču pie mums ir daudz”, likusi par dzejoļu rakstīšanu aizmirst. Tāpēc
jāpriecājas, ka pirmie “Es picas brālēnu cepu” lasītāji atzīst, ka šī grāmata ir līdz šim labākā Paklones bērnu grāmata.
Taču tad otrā plānā tiktu novirzītas tādas Paklones grāmatas kā “Cīņas Olu Lieldienas”, “Okeāns un tuksnesis” un “Ziemassvētku
zāģītis”, kurās skaidri var nolasīt vēstījumu gan par svētku svinēšanu atbilstoši katra vēlmēm un uzskatiem, gan to, cik svarīgi
nebaidīties paust savu atšķirīgo viedokli vai rūpēties par dabu.
Tomēr jāatzīmē, ka Inese Paklone latviešu bērnu literatūrā visplašāk atpazīstama ar saviem lieliskajiem tulkojumiem no
nēderlandiešu valodas – te kā piemēri jāmin Tona Tēlehena “Skolotāja Krāsne” vai Žaka Frīnsa “Skolotājs Jāps var visu”.
Grāmatas raisīja vēl nebijušu jauno lasītāju interesi, bet skolotājs Jāps pat “nokļuva” uz Jaunā Rīgas teātra skatuves. Kas tad
uzskatāms par būtiskāko un interesantāko rakstnieces tulkotajās bērnu grāmatās, kas padara tās tik īpašas? Visdrīzāk tā ir
tēmas izvēle, jo grāmatu par dzīvniekiem, rotaļlietām, princesēm, mīļiem radiniekiem bērnu grāmatu autoru piedāvājumā
netrūkst. Piemēram, grāmatā “Kā vecmamma vislaik samazinājās” tiek skarts ļoti sāpīgs temats – cilvēka aiziešana. Pie mums
par to runāt nav ierasts, kaut gan ir svarīgi bērniem skaidrot šo sāpīgo, taču dabisko norisi. Vēl viena aktuāla un delikāta tēma –
pusaudži un to savstarpējās attiecības. Līdz šim tādas tēmas kā šķiršanās, karš, nāve, vardarbība latviešu rakstnieku bērnu
grāmatās tika apietas. Jāatzīst, ka latviešu autoru bērnu grāmatās kopumā maz vai izvairīgi tiek atspoguļota reālā dzīve.

Ineses Paklones sarakstītās grāmatas:
Es picas brālēnu cepu, 2019

Cīņas Olu Lieldienas, 2016

Okeāns un tuksnesis, 2018

Ziemassvētku zāģītis, 2015

Ineses Paklones tulkotās grāmatas (neliela izlase):
Lielā grāmata par Madaru, Hīss Kaujers, 2017

Rozija un Musa, meitene un zēns, Mihaels de Koks,
māksliniece Judīte Fanistendāla, 2019

Kā vecmamma vislaik samazinājās, Mihaels de
Koks, māksliniece Kristīne Ārstena, 2017

Zirrenis, Sīmons van der Hēsts, 2017

