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Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs

Bibliotēka nav tikai ēka vai 
krātuve. Tā ir sadarbības 
platforma, kur radīt un 
izplatīt zināšanas.

“

R. David Lankes,
profesors, Dienvidkarolīnas universitātes 

direktors, grāmatas “Expect more. 

Demanding better libraries for today’s 

complex world” autors



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs

21. gadsimta bibliotēka vairs nav tikai 

vēsturisku izdevumu krātuve, tās funkcijas ir 

augušas un aptver arvien plašākas kultūras 

jomas. Viens no sabiedrībā redzamākajiem 

darbības virzieniem ir starpdisciplināru, 

pētniecībā balstītu izstāžu veidošana.

Sadarbojoties LNB dizaineriem, projektu 

vadītājiem, pētniekiem un pieaicinātiem 

ekspertiem no citām atmiņas un kultūras 

institūcijām, tiek veidotas izstādes, ko raksturo 

centieni unikālajā pagātnes mantojumā atklāt 

mūsdienu aktualitātes un stāstīšanas vērtus 

stāstus. Šīs izstādes izaicina iztēli un rada 

apstākļus jaunai pieredzei.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Izstāžu centrs ir lielākais dizaina 
birojs valsts pārvaldē.
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

kopējā izstāžu telpu platība

1162 m2
Četras stāvu galerijas

4 x 118 m2

5. stāva izstāžu zāle

68 m2

Trīs pirmā stāva izstāžu zāles

253 m2   /   175 m2   /   64 m2

4. stāva izstāžu zāle

130 m2
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Izstāžu fokusā nereti nokļūst tēmu un vērtību 

ziņā neizsmeļami krājumi – retās grāmatas, 

rokraksti, Letonikas un Baltijas centra 

kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, 

attēlizdevumi, sīkiespieddarbi un kartes. 

Izstādes ir iespēja klātienē aplūkot autentiskus 

krājuma materiālus, kas citkārt plašākai 

sabiedrībai nav tik ērti pieejami.

Portfolio aicinām iepazīties ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Izstāžu centra darbu 

izlasi. To veido izstādes, kas tapušas kopš  

2014. gada, kad bibliotēka pārcēlās uz jauno 

ēku un jaunām izstāžu telpām Pārdaugavā.

Nacionālās bibliotēkas vairāk nekā 
četru miljonu vienību lielais krājums 
aptver visas zinātņu nozares.



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs2020: Mūžības perspektīva
Latvijas militārā kartogrāfija
Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250
Amora pasts
Rihards Zariņš. Raksti un grafika
Neredzamā bibliotēka
Grafikas tehniku cikls
Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919
Inventārs
Herders un Barons
Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918–1940
Epizodes. No svētdienas līdz sestdienai 1918. gadā
Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās gadsimts 1817–1918
Pierakstītā skaņa
Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards Grass
Melnās mākslas darbnīca
Luters. Pagrieziens
VIENS / OTRAM
Upe Melānija. Melānija Vanaga (1905–1997)
Nevar nerakstīt
Civilizācijas nospiedumi: grāmatu kultūra literārajā Ķīnā (900–1900)
1514. Grāmata. 2014



Apmeklētāji
3 500

Platība
253 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

15.02.2020.–13.03.2020.

Kuratore un projekta 
vadītāja
Anete Krūmiņa

Mākslinieki
Tekstgrupa “Orbīta”:
Artūrs Punte
Sergejs Timofejevs
Vladimirs Svetlovs
Aleksandrs Zapoļs

Grafikas dizains
Una Grants

Krājuma saglabāšanas 
speciāliste
Sintija Saldābola

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs
Arnis Vatašs ar komandu

Izstāde ļāva neierastā veidā aplūkot LNB 
pamatuzdevumus — krājuma veidošanu un 
saglabāšanu.

Mākslinieku un literātu apvienība “Orbīta” 
apgrieztā veidā izmantoja tādus krājumam 
bīstamos faktorus kā mitrumu, pelējumu, 
mehānisku nodilumu un mūsdienu atmiņas nesēju 
sairšanas procesus, lai eksperimentāli novecinātu 
priekšmetus no 2020. gada.

Kas no mūsdienās radītā izturēs laika pārbaudi un 
būs aktuāls ilgtermiņā, bet kas novecos vai kļūs 
nesvarīgs? Atbilžu nav, tomēr šie jautājumi var būt 
iemesls saistošai sarunai.

2020: Mūžības 
perspektīva
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Publicitāte

Arterritory.com

Kukaiņi, grauzēji, sāļi, sārmi
arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/24580-kukaini_

grauzeji_sali_sarmi

Punctum.lv

Sterilizētā pagātne un 
atcerēšanās līkloči
www.punctummagazine.lv/2020/03/04/sterilizeta-pagatne-

un-atceresanas-likloci

Arterritory.com

Видеоэкскурсия по выставке 
“2020: Перспективы 
вечности”
https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/sut_dnja_

qa/24623-videoekskursija_po_vystavke_2020_perspektivy_

vecnosti

Radio NABA

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
“Mūžības perspektīva”
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/latvijas-nacionalas-

bibliotekas-muzibas-perspektiva.a126749

2020: Mūžības perspektīva 15.02.2020.–13.03.2020.

Tekstgrupas “Orbīta” interpretācija par mūsdienu atmiņas saglabāšanu 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
1. stāva izstāžu zālē, Rīgā, Mūkusalas ielā 3

15.02.–26.04.2020.

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Izstāde “2020: mūžības 
perspektīva” veltīta bibliotēkas 
krājuma saglabāšanai
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-2020-

muzibas-perspektiva-veltitabibliotekas-krajuma-sag.a126527

Latvijas Radio 1 / “Labrīt”

Tapusi neparasta Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājuma 
saglabāšanai veltīta izstāde
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/tapusi-neparasta-latvijas-

nacionalas-bibliotekaskrajuma-saglaba.a126594

http://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/24580-kukaini_grauzeji_sali_sarmi
http://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/24580-kukaini_grauzeji_sali_sarmi
http://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/24580-kukaini_grauzeji_sali_sarmi
http://www.punctummagazine.lv/2020/03/04/sterilizeta-pagatne-un-atceresanas-likloci
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https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/sut_dnja_qa/24623-videoekskursija_po_vystavke_2020_perspektivy_vecnosti
https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/sut_dnja_qa/24623-videoekskursija_po_vystavke_2020_perspektivy_vecnosti
https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/sut_dnja_qa/24623-videoekskursija_po_vystavke_2020_perspektivy_vecnosti
https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/sut_dnja_qa/24623-videoekskursija_po_vystavke_2020_perspektivy_vecnosti
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https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/latvijas-nacionalas-bibliotekas-muzibas-perspektiva.a126749
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LNB rīkotās izstādes pašsaprotami var salīdzināt 
ar grāmatām — lai cik pievilcīgs arī nebūtu vāks, ja 
never vaļā un nelasa rūpīgi visu pēc kārtas, ievadu, 
priekšvārdu, zemsvītras piezīmes, komentārus, 
personu rādītājus ieskaitot, priekšstats un atmiņā 
palikušais noteikti būs aplams vai vismaz vienpusīgs.

Ik izstāde, ko sagatavojuši LNB speciālisti, 

ir nopietnas materiālu apzināšanas, izpētes, 

sistematizēšanas, akcentu salikšanas darbs. 

Tam var izsekot tikai, soli pa solim ejot autoru 

piedāvātajā apskates virzienā, izlasot visu, 

kas katrā gadījumā tiek piedāvārts lasīšanai, 

apskatot visu, kas piedāvāts skatīšanai, 

un, izejot no izstādes telpas, vēlreiz visu to 

izstaigājot prātā. 

Tad rēgu valstībā, kura mūs visus aptver, 

uz brīdi uzplaiksnī kādas personības, 

norises, kolekcijas aprises. Labi, ka šī rūpīgā 

konstrukcija un izsmalcinātā konfrontācija 

kādam kaut ko nozīmē.

“

Pēteris Bankovskis,
mākslas zinātnieks, žurnālists



Satura autors
Reinis Vāvers

Dizains
Tatjana Raičiņeca

Projekta vadītāja
Kristīne Liniņa

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Izstādē apskatāmi militārām vajadzībām 
sagatavoti kartogrāfiskie darbi, sākot no 
17. gadsimta. Kopš tā laika Latvijas teritoriju 
kartējušas Zviedrijas, Polijas, Francijas, Vācijas, 
Krievijas impērijas, Padomju Savienības, Igaunijas, 
Lielbritānijas, ASV un Latvijas armijas. Atzīmējot 
Latvijas valsts militārās kartogrāfijas simtgadi, 
izstādē plaši pārstāvētas kartes, kas veidotas 
pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas, kā arī 
mūsdienu militārās kartes, kas ikdienā plašākai 
publikai nav pieejamas.
 
Izstādē iekļauti materiāli no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas krājuma, Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras, Rīgas Tehniskās 
universitātes Ģeomātikas katedras, Latvijas 
Universitātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas 
katedras, kā arī Pētera Zariņa privātkolekcijas.

Platība
118 m2

Vieta
6. stāva galerija

21.02.2020.–30.12.2020.

Latvijas militārā 
kartogrāfija

Apmeklētāji
(izstāde atvērta)



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs21.02.2020.–30.12.2020.Latvijas militārā kartogrāfija



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs21.02.2020.–30.12.2020.Latvijas militārā kartogrāfija



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs

Publicitāte

Sargs.lv

Nacionālajā bibliotēkā 
apskatāma pirmā Latvijas 
militāro karšu izstāde; top arī 
grāmata
https://www.sargs.lv/lv/kultura/2020-03-21/nacionalaja-

biblioteka-lidz-gada-beigam-apskatama-latvijas-militaro-

karsu

LTV / “Rīta Panorāma”

Intervija ar Reini Vāveru
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.02.2020-intervija-ar-reini-

vaveru.id180625/

Video

LNB / YouTube

Izstāde “Latvijas militārā 
kartogrāfija” ar Reini Vāveru
youtube.com/watch?v=JKvnIdE1Tug

21.02.2020.–30.12.2020.Latvijas militārā kartogrāfija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 6. stāvā
Mūkusalas ielā 3

22.02.2020.–30.12.2020.

izstāde
ieeja bez maksas

https://www.sargs.lv/lv/kultura/2020-03-21/nacionalaja-biblioteka-lidz-gada-beigam-apskatama-latvijas-militaro-karsu
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https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.02.2020-intervija-ar-reini-vaveru.id180625/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.02.2020-intervija-ar-reini-vaveru.id180625/
http://youtube.com/watch?v=JKvnIdE1Tug
http://youtube.com/watch?v=JKvnIdE1Tug
http://youtube.com/watch?v=JKvnIdE1Tug


Izstādes idejas un tekstu 
autore
Aija Taimiņa
(LU Akadēmiskā bibliotēka)

Satura eksperts
Pauls Daija

Dizains
Tatjana Raičiņeca

Projekta vadītāja
Kristīne Liniņa 

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs
Dzintars Volmanis

Izstāde bija veltīta ikoniskai kultūrvēstures 
figūrai Garlībam Merķelim (Garlieb Helwig 
Merkel, 1769–1850) un viņa darbībai publicistikā, 
literatūras un teātra kritikā, kā arī izdevējdarbībā, 
kurā sasniegtais ļauj viņu uzskatīt par vienu no 
ievērojamākajiem Berlīnes un Rīgas žurnālistiem.

Izstādē eksponētie daudzveidīgie LU 
Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto 
grāmatu krājuma oriģināli (iespieddarbi, attēli, 
rokraksti) satura un apjoma ziņā mudināja 
pārvērtēt sabiedrībā vienpusīgi aplūkoto Merķeli 
un viņa veikumu Latvijas kultūrtelpā.

Izstāde tika atklāta starptautiskas zinātniskās 
konferences “Garlībam Merķelim 250” 
programmas ietvaros.

Apmeklētāji
3 800

Platība
68 m2

Vieta
5. stāva izstāžu zāle

20.11.2019.–21.06.2020.

Sapere aude! 
Uzdrīksties 
zināt! Garlībam 
Merķelim 250
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Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

LNB atklāta izstāde “Sapere 
aude! Uzdrīksties zināt! 
Garlībam Merķelim 250”
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-

izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.

a124008/

Latvijas Radio 4 / “Живая история”

Ровесники независимости: 
Латвийская армия и 
Национальная библиотека
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-

nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.

a124862/

Publicitāte

Diena.lv

Atklāj Merķeli sevī
diena.lv/raksts/sestdiena/sestdienas-salons/atklaj-merkeli-

sevi-14232094

Arterritory.com

Pēteris Bankovskis: Uzdrīksties 
ieeļļot zobratus
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/raksti/24555-

uzdriksties_ieellot_zobratus/

Latvijas Radio 1 / “Šīs dienas acīm”

Merķeļa fenomens Latvijas 
kultūrā. Stāsta Aija Taimiņa
replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124052/merkela-fenomens-

latvijas-kultura-stasta-aija-taimina

LTV / “Rīta Panorāma”

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
izstāde “Sapere aude! 
Uzdrīksties zināt! Garlībam 
Merķelim 250”
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-

biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/

20.11.2019.–21.06.2020.Sapere aude! Uzdrīksties zināt! 
Garlībam Merķelim 250

Estētiskā pēršana. Literatūrkritika kā kaujas lauks

Napoleons, Vērotājs un 1812. gada karš

M
ans dzejas laiks. Pirm
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Revolūcijas mutuļos
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28.11.2019.—21.06.2020.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu zālē, Rīgā, Mūkusalas ielā 3

Izstādi rīko Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.a124008/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.a124008/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.a124008/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.a124008/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.a124008/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/lnb-atklata-izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merke.a124008/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.a124862/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.a124862/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.a124862/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.a124862/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.a124862/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/jivaja-istorija/rovesniki-nezavisimosti-latviyskaja-armija-i-nacionalnaja-biblio.a124862/
http://diena.lv/raksts/sestdiena/sestdienas-salons/atklaj-merkeli-sevi-14232094
http://diena.lv/raksts/sestdiena/sestdienas-salons/atklaj-merkeli-sevi-14232094
http://diena.lv/raksts/sestdiena/sestdienas-salons/atklaj-merkeli-sevi-14232094
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/raksti/24555-uzdriksties_ieellot_zobratus/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/raksti/24555-uzdriksties_ieellot_zobratus/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/raksti/24555-uzdriksties_ieellot_zobratus/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/raksti/24555-uzdriksties_ieellot_zobratus/
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124052/merkela-fenomens-latvijas-kultura-stasta-aija-taimina
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124052/merkela-fenomens-latvijas-kultura-stasta-aija-taimina
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124052/merkela-fenomens-latvijas-kultura-stasta-aija-taimina
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124052/merkela-fenomens-latvijas-kultura-stasta-aija-taimina
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.12.2019-latvijas-nacionalaja-biblioteka-izstade-sapere-aude-uzdriksties-.id174092/


Satura autors
Kristina Papule

Projekta vadītāja
Kristīne Liniņa

Dizains
Tatjana Raičiņeca
Anete Krūmiņa

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Krājuma izlase veltīta iepazīšanās un precību 
sludinājumiem, kas 20. gadsimta pirmajā pusē 
publicēti tādos laikrakstos kā “Amora Pasts”, 
“Precību Avīze”, “Mīla, Laulība un Flirts”, “Vecā 
mīla un Flirts” un citos. Izlase piedāvā ieskatīties 
arī žurnālā “Precību Vēstnesis” (1910) — pirmajā 
izdevumā Latvijā, kas sniedza iespēju iepazīties 
ar preses starpniecību. Pirms Pirmā pasaules 
kara šāda veida iepazīšanās bija novitāte, 
bet 20. gadsimta 20. gados to praktizēja 
visdažādākajās sabiedrības grupās: no tirgotājiem 
un ierēdņiem līdz kara invalīdiem un atraitnēm. 
Iepazīšanās sludinājumi bija viens no pirmajiem 
pašprezentācijas līdzekļiem. Tie kļuvuši par 
unikālu vēsturisku liecību, kas raksturo sava laika 
sabiedrību.

Platība
50 m2

Vieta
3. stāva galerija

29.10.2019.–30.12.2020.

Amora pasts

Apmeklētāji
(izstāde atvērta)
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Publicitāte

Delfi.lv

“Glīts nerātnis vēlas iepazīties 
ar zeltenēm.” Kā latvieši reiz 
sev otrās pusītes meklēja
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-

neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-

otras-pusites-mekleja.d?id=51882415

AMoRA pAsts
a Letter from Cupid

29.10.2019. —9.08.2020.

Periodikas lasītavas krājuma izlase
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 3. stāva ātrijā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā

lnb.lv  #lnblv 

Amora pasts 29.10.2019.–30.12.2020.

https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-otras-pusites-mekleja.d?id=51882415
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-otras-pusites-mekleja.d?id=51882415
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-otras-pusites-mekleja.d?id=51882415
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-otras-pusites-mekleja.d?id=51882415
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-otras-pusites-mekleja.d?id=51882415
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/glits-neratnis-velas-iepazities-ar-zeltenem-ka-latviesi-reiz-sev-otras-pusites-mekleja.d?id=51882415


Satura un tekstu autors
Toms Herings

Projekta vadītāja
Anda Boluža

Dizains
Anete Krūmiņa

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Izstāde bija veltīta Rihardam Zariņam (1869–1939), 
vienam no ražīgākajiem un nozīmīgākajiem 
latviešu grafiķiem, atzīmējot viņa 150 gadu 
jubileju. 

Eksponātu izlasi veidoja bibliotēkas lasītavu, 
krātuvju un kolekciju materiāli, kuru daudzveidība 
vienlaikus atklāja Riharda Zariņa māksliniecisko 
daudzpusību un bibliotēkā pieejamo krājumu 
bagātības. Izstādē bija redzams pirmais Latvju 
dainu izdevums (1894) ar mākslinieka zīmēto 
vāku, augstāko Latvijas apbalvojumu (Lāčplēša 
Kara ordeņa un Triju Zvaigžņu ordeņa) diplomu 
paraugi, naudaszīmes un monētas, kuru vidū 
izcelts Latvijas brīvību simbolizējošais tautumeitas, 
t. s. Mildas tēls, bet tai blakus — Latvijas 
Republikas ģerbonis.

Platība
50 m2

Vieta
4. stāva galerija

19.12.2019.–30.09.2020.

Rihards Zariņš. 
Raksti un grafika

Apmeklētāji
(izstāde atvērta)
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Publicitāte

LTV / Kultūras ziņas

Rihards Zariņš. Raksti un grafika
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.12.2019-rihards-zarins.-raksti-

un-grafika.id175659

Diena.lv

Paraksts uz naudas. Saruna ar 
izstādes “Rihards Zariņš. Raksti 
un grafika” veidotāju Tomu 
Heringu
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-

saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-

veidotaju-tomu-heringu-14237199

19.12.2019.–30.09.2020.Rihards Zariņš. 
Raksti un grafika

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.12.2019-rihards-zarins.-raksti-un-grafika.id175659
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.12.2019-rihards-zarins.-raksti-un-grafika.id175659
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.12.2019-rihards-zarins.-raksti-un-grafika.id175659
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/paraksts-uz-naudas.-saruna-ar-izstades-_rihards-zarins.-raksti-un-grafika_-veidotaju-tomu-heringu-14237199


Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
veidotās izstādes izceļas ar spilgtu 
vēstījumu un spēju ikvienu tēmu 
aktualizēt mūsdienu cilvēkam 
saprotamā un piedzīvojamā valodā. 

“ Guntars Prānis,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas rektors

Katra izstāde tiek veidota kā 

noslēgts mākslasdarbs, kura 

tapšanā piedalās spēcīga 

profesionāļu komanda. Katram 

sīkumam tiek pievērsta liela 

uzmanība — tekstiem, vizualizācijai, 

skaņai un unikālam deponētajam 

materiālam no visas Eiropas.

Ļoti pozitīvi vērtējams izstāžu 

interaktīvais elements — dažādas 

ekskursijas un tikšanās, kas 

palīdz paplašināt interesentu 

loku un izstāstīt stāstu ne 

tikai “tradicionālajam” muzeja 

apmeklētājam, bet arī skolu 

jaunatnei un ikvienam inteliģentam 

cilvēkam. Līdz šim ikviena 

LNB izstāde izcēlusies arī ar ļoti 

mūsdienīgu vizuālo valodu un 

lietpratīgu digitālo tehnoloģiju 

izmantojumu.



30.08.2019.–01.03.2020.

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Platība
239 m2

Apmeklētāji
20 000

Kuratore
Kristīne Zaļuma

Satura un tekstu autori
Kristīne Zaļuma
Pauls Bankovskis
Inga Surgunte

Projekta vadītāja
Inga Surgunte

Dizains
Dace Džeriņa

Grafikas dizains
Una Grants
Tatjana Raičiņeca

Tehniskais iekārtojums
“Dekorāciju darbnīca”

Savā simtajā gadskārtā Latvijas Nacionālā 
bibliotēka pievērsās 14 vēsturiskajām kolekcijām, 
kas veidojušas tās pamatu.

Izstāde bija rezultāts plašākai kolekciju 
pētniecībai, kas kļuva iespējama, bibliotēkas 
krājumam pirmo reizi nonākot vienuviet 
jaunuzceltajā Gaismas pilī. Grāmatas un citi 
dokumenti, kas simt gadu tika glabāti savrup 
dažādās krātuvēs un pat atsevišķās ēkās un šajā 
ziņā kā vienas vēsturiskas bibliotēkas kopums 
bijuši neredzami, tikai tagad pētniekiem atklāja 
savstarpējo saikni.

Neredzamā 
bibliotēka
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Publicitāte

LTV / “Rīta Panorāma”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
simtgadē top izstāde 
“Neredzamā bibliotēka”
https://www.youtube.com/watch?v=TLQH0_E4Jx8

TV3 / skaties.lv

Nacionālās bibliotēkas simtgadē 
tapusi izstāde “Neredzamā 
bibliotēka”
https://skaties.lv/zinas/latvija/nacionalas-bibliotekas-

simtgade-tapusi-izstade-neredzama-biblioteka/

CreativeMuseum.lv 

Agnese Neija: Neredzamā 
bibliotēka
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/

agnese-neija-neredzama-biblioteka

lvportals.lv

E. Levita uzruna LNB izstādes 
“Neredzamā bibliotēka” 
atklāšanā
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307559-e-levita-uzruna-

lnb-izstades-neredzama-biblioteka-atklasana-2019

Vērtējumi

Radošās izcilības festivālā 
ADWARDS MMXX izstāde 
saņēmusi II pakāpes ordeni 
apakškategorijā “Telpas un 
pieredzes dizains”.

Grāmata “Neredzamā bibliotēka. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
14 vēsturiskās kolekcijas” 
apbalvota kategorijā “Zinātniskā 
literatūra” grāmatu mākslas 
konkursā “Zelta ābele”.

Video

LNB / YouTube

“Neredzamā bibliotēka”
https://www.youtube.com/watch?v=sZgq-Zq_xmU

Katalogs

“Neredzamā bibliotēka”
Izdots 2019; 

latviešu un angļu valodās;

ISBN 978-9984-850-75-7

https://www.youtube.com/watch?v=TLQH0_E4Jx8
https://www.youtube.com/watch?v=TLQH0_E4Jx8
https://www.youtube.com/watch?v=TLQH0_E4Jx8
https://www.youtube.com/watch?v=TLQH0_E4Jx8
https://skaties.lv/zinas/latvija/nacionalas-bibliotekas-simtgade-tapusi-izstade-neredzama-biblioteka/
https://skaties.lv/zinas/latvija/nacionalas-bibliotekas-simtgade-tapusi-izstade-neredzama-biblioteka/
https://skaties.lv/zinas/latvija/nacionalas-bibliotekas-simtgade-tapusi-izstade-neredzama-biblioteka/
https://skaties.lv/zinas/latvija/nacionalas-bibliotekas-simtgade-tapusi-izstade-neredzama-biblioteka/
https://skaties.lv/zinas/latvija/nacionalas-bibliotekas-simtgade-tapusi-izstade-neredzama-biblioteka/
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/agnese-neija-neredzama-biblioteka
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/agnese-neija-neredzama-biblioteka
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/agnese-neija-neredzama-biblioteka
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/agnese-neija-neredzama-biblioteka
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307559-e-levita-uzruna-lnb-izstades-neredzama-biblioteka-atklasana-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307559-e-levita-uzruna-lnb-izstades-neredzama-biblioteka-atklasana-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307559-e-levita-uzruna-lnb-izstades-neredzama-biblioteka-atklasana-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307559-e-levita-uzruna-lnb-izstades-neredzama-biblioteka-atklasana-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307559-e-levita-uzruna-lnb-izstades-neredzama-biblioteka-atklasana-2019
https://www.youtube.com/watch?v=sZgq-Zq_xmU
https://www.youtube.com/watch?v=sZgq-Zq_xmU


Platība
130 m2

Vieta
4. stāva izstāžu zona

Satura un tekstu autors
Dmitrijs Zinovjevs

Projekta vadītājas
Anda Boluža
Kristīne Liniņa

Dizains
Anete Krūmiņa

Video
Krists Luhaers
Kristians Luhaers
Artūrs Šulbergs

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Ciklu veido izstādes, kas iepazīstina ar dažādām 
grafikas tehnikām — izstāde “Rakstot kokā” bija 
veltīta kokgriezumam un kokgrebumam, izstādes 
“Rembranta ēnā” centrā bija 17. gadsimta 
Holandes oforts, savukārt izstāde “Litogrāfijas 
jaunība” rādīja litogrāfijas pirmssākumus.

Eksponētie darbi ir daļa no vairāk nekā 10 000 
vienību lielā vācu mākslas zinātnieka un 
kolekcionāra Peter Böttger dāvinājuma, kas 
bibliotēkas krājumā nonāca 2016. gadā. Šobrīd 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespiedgrafikas 
kolekcija ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem 
ārvalstu iespiedgrafikas krājumiem Latvijā.

Grafikas darbus izstādēs papildināja video stāsti, 
kas atspoguļoja grafiku tapšanas tehnisko procesu 
un vērtēja klasisko iespiedtehniku spēju pastāvēt 
mūsdienās.

Grafikas  
tehniku cikls

Rakstot kokā
03.04.2017.–02.07.2017.
Apmeklētāji
12 000

Rembranta ēnā
15.06.2018.–06.01.2019.
Apmeklētāji
14 000

Litogrāfijas jaunība
18.06.2019.–02.02.2020.
Apmeklētāji
15 000
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Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs2018. gada jūnijā valsts vizītē Latvijā ieradās Viņa Majestāte 
Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs. Kopā ar valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni monarhs apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
kur iepazinās ar izstādes “Rembranta ēnā” ekspozīciju.

Grafikas tehniku cikls
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30/03 – 02/07/2017 

Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

Ksilogrāfija no Latvijas Nacionālās bibliotēkas  
iespiedgrafikas kolekcijas 

Exhibition at the National Library of Latvia

Woodcuts and Wood Engravings 
from the Collection of the National Library of Latvia

Mūkusalas iela 3, Rīga
lnb.lv 

RAKSTOT  
KOKĀ
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Litogrāfijas jaunība

Publicitāte

LTV / Kultūras ziņas

Atklāta izstāde “Litogrāfijas 
jaunība”
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/161635/atklata-izstade-

litografijas-jauniba

Rakstot kokā

Publicitāte

LTV / Kultūras ziņas

Grāmatu iespiedgrafikas 
šedevriem veltīta izstāde
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/94350/gramatu-

iespiedgrafikas-sedevriem-veltita-izstade

Arterritory.com

Pēteris Bankovskis: Grafikas 
kabinetā
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19377-

grafikas_kabineta

Delfi.lv

Gaismas pilī atklāta ksilogrāfijas 
izstāde “Rakstot kokā”
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/

gaismas-pili-atklata-ksilografijas-izstade-rakstot-

koka.d?id=48698917

Video

LNB / YouTube

Kā top kokgrebums?
https://www.youtube.com/watch?v=pWzMGRz_

vD4&feature=emb_title

Rembranta ēnā

Publicitāte

Diena.lv

Lauku kāzas un nimfas
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/lauku-kazas-un-

nimfas-14199568

Delfi.lv

LNB atklās oforta izstādi 
“Rembranta ēnā”
https://www.delfi.lv/kultura/news/art/lnb-atklas-oforta-

izstadi-rembranta-ena.d?id=50113743

Grafikas tehniku cikls 2017. gada marts–2020. gada februāris
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Apmeklētāji
3 500

Platība
68 m2

Vieta
5. stāva izstāžu zāle

15.05.2019.–29.09.2019.

Jelgavas 
Stefenhāgeni 
1769–1919

Satura un tekstu autori
Lilija Limane
Pauls Daija

Dizains
Una Grants

Projekta vadītājas
Anda Boluža
Kristiāna Kirša

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Kad 1769. gadā Johans Frīdrihs Stefenhāgens 
(1744–1812) kļuva par Kurzemes hercoga 
iespiedēju, viņš kļuva arī par vadošo 
latviešu grāmatu izdevēju un ieviesa jaunus 
uzņēmējdarbības principus. Izstāde bija veltīta 
grāmatniecības uzņēmuma “J. F. Stefenhāgens un 
dēls” vēsturei, ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva 
dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kā arī 
viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā. 

2019. gada nogalē izstāde bija skatāma arī 
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā.
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Izstādes ekspozīcija Ģederta Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 
15.11.2019.–12.01.2020.
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Izstādes “Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919” katalogs latviešu, 
angļu un vācu valodā. Kataloga autori — LNB pētnieki Pauls 
Daija un Lilija Limane. Dizains — Una Grants.
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Publicitāte

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Par grāmatniecību izstādē 
“Jelgavas Stefenhāgeni” 
Ģederta Eliasa Jelgavas muzejā
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/par-gramatniecibu-

izstade-jelgavas-stefenhageni-gederta-eliasa-j.a123596/

LTV / Kultūras ziņas

Izstāde par Jelgavas 
Stefenhāgeniem
https://www.youtube.com/watch?v=D1nkatb6Ag4

Laikraksts “Latvietis”

Jelgavas Stefenhāgeni — 
labākie izdevēji Latvijā
http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.

php?KursRaksts=9242

Katalogs

“Jelgavas Stefenhāgeni 
1769–1919”
Izdots 2019; 

latviešu un vācu valodā;

ISBN 978-9984-850-66-5

Jelgavas Stefenhāgeni 
1769–1919

15.05.2019.–29.09.2019.

Izstāde / Exhibition / Ausstellung

15.05.2019.–29.09.2019.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

5. stāva izstāžu zāle, Rīgā, Mūkusalas ielā 3 

15.11.2019.–12.01.2020. 

Jelgava, Akadēmijas iela 10
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Apmeklētāji
9 500

Platība
239 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Inventārs

09.04.2019.–31.07.2019.

Kuratore un tekstu autore
Kristīne Liniņa

Dizains
Tatjana Raičiņeca

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Augusts Kūravs
Jevgenijs Sisojevs
Dzintars Volmanis

Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades izstāde 
pievērsās darba apstākļiem un videi vēsturiskajās 
bibliotēkas ēkās. Tā atklāja priekšmetisko pasauli 
kā daļu no cilvēku sociālās dzīves, rosinot domāt 
par institucionālo un personisko, nevajadzīgo un 
joprojām derīgo, vērtīgo un sentimentālo.

Pārceļoties uz jauno ēku, bibliotēka ieguva 
jaunu identitāti. Izstādē eksponētās fotogrāfijas, 
vēsturiskās mēbeles, kancelejas preces, 
darbarīki, vāzes un darbinieku piemiņas 
lietas atklāja pārmaiņas, kas skārušas darba 
apstākļus, savstarpējo komunikāciju un ikdienas 
rituālus. Izstādē tika iekļauti arī eksponāti, kas 
saglabājušies nejauši. Negaidītais izstādē rosināja 
pārvērtēt priekšstatus par to, ko mēs uzskatām 
par saglabāšanas vērtu.
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Publicitāte

Latvijas Radio 1

Kopīgais maciņš, sūklis lapu 
pāršķiršanai un neparasts 
karogs: “Gaismas pilī” simtgadi 
aizsāk izstāde “Inventārs”
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/kopigais-

macins-suklis-lapu-parskirsanai-un-neparasts-karogs-

gaismas-pili-simtgadi-aizsak-izstade-inventars.a315488/

Fold.lv

Čaula un dvēsele. Par izstādēm 
“Inventārs” un ‘’Piecas mājas”
https://www.fold.lv/2019/07/caula-un-dvesele-par-izstadem-

inventars-un-piecas-majas-lnb/

Video

Izstādes 3D ekskursija
https://my.matterport.com/show/?m=CDkKR4By1KJ

Vērtējumi

Radošās izcilības festivālā 
ADWARDS MMXX izstāde 
saņēmusi II pakāpes ordeni 
apakškategorijā “Telpas un 
pieredzes dizains”.

1. stāva izstāžu zālēs
Exhibition halls on the 1st floor

09.04.2019.–31.07.2019.Inventārs
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Vieta
4. stāva izstāžu zona

Platība
130 m2

Apmeklētāji
9 000

Satura autori
Beata Paškevica
Pauls Daija

Projekta vadītāja
Anda Boluža

Dizains
Dace Izabella un
Kristaps Grundšteini

Tēlniecība
Sandis Aispurs

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Izstāde sniedza ieskatu tautasdziesmu vākšanas 
priekšvēsturē apgaismības laikmetā. Asprātīgais 
izstādes dizains aicināja ieskatīties 18. gadsimta 
ideju pasaulē un iepazīt procesu, kādā vācu 
mācītājs un domātājs Johans Gotfrīds Herders 
(1744–1803) atklāja latviešu tautasdziesmas un 
izveidoja pirmo tautasdziesmu krājumu. Izstāde 
rādīja ceļu, kas ved no Herdera aktivitātēm 
līdz Krišjāņa Barona (1835–1923) vērienīgajam 
tautasdziesmu apkopojumam “Latvju dainas”.

02.03.2018.–20.05.2018.

Herders un 
Barons
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Publicitāte

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Izstāde “Herders un Barons”: 
Herdera darbs 18. gs. ļāva 
pasaulei iepazīt latviešu dainas
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-herders-

un-barons-herdera-darbs-18.-gs.-lava-pasaulei-ie.a101135/

LTV / Ziņu dienests

Nacionālajā bibliotēkā atklās 
izstādi “Herders un Barons”
https://www.youtube.com/watch?v=onwqoVqdkyU

02.03.2018.–20.05.2018.Herders un Barons
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Satura un tekstu autori
Andris Vilks
Viesturs Zanders
Aile Möldre
Tomas Petreikis

Dizains
Tatjana Raičiņeca

Projekta vadītāja
Marta Dziļuma

Tehniskais iekārtojums
“Low Tech”

Grāmatu izstāde piedāvāja skatīt trīs Baltijas 
valstu 20. un 30. gadu izdevumu repertuāru, 
akcentējot šī perioda izdevumu novitāti, saikni ar 
nacionālās grāmatniecības tradīcijām un pasaules 
grāmatniecības aktuālajām tendencēm. Izstādes 
nosaukums metaforiski norādīja uz 50 gadus 
aizliegto laikmetu, kura liecības atspoguļojas 
grāmatās, kas klusi un neafišēti turpināja dzīvi 
mājas bibliotēkās un saviem lasītājiem vēstīja par 
aizgājušu, bagātībām pilnu pasauli.

Izstādi rīkoja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Viļņas 
Universitāti un Tallinas Universitāti. Izstāde tapa 
Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Apmeklētāji
7 000

Platība
253 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

01.11.2018.–24.03.2019.

Tiks aizliegts. 
Baltijas grāmata 
1918–1940



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs01.11.2018.–24.03.2019.Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 
1918–1940



Latvijas Nacionālā bibliotēka  /  Izstāžu centrs

Publicitāte

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Izstāde “Tiks aizliegts. Baltijas 
grāmata 1918–1940” iepazīstina 
ar grāmatniecības vēsturi
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-tiks-

aizliegts.-baltijas-gramata-19181940-iepazistina-ar.a110672/

Katalogs

“Tiks aizliegts. Baltijas 
grāmata 1918-1940”
Izdots 2019; 

latviešu, lietuviešu un igauņu valodā;

ISBN 978-9984-850-64-1

Vērtējumi

Izstādes katalogs apbalvots 
kategorijā “Uzziņu literatūra” 
grāmatu mākslas konkursā 
“Zelta ābele”.

Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 
1918–1940

01.11.2018.–24.03.2019.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-tiks-aizliegts.-baltijas-gramata-19181940-iepazistina-ar.a110672/
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https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-tiks-aizliegts.-baltijas-gramata-19181940-iepazistina-ar.a110672/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-tiks-aizliegts.-baltijas-gramata-19181940-iepazistina-ar.a110672/


Zinātniskie konsultanti
Vija Daukšte
Mārtiņš Mintaurs

Satura redaktore
Ieva Zībārte

Dizains
Una Grants
Anete Krūmiņa

Ilustrācijas
Tatjana Raičiņeca

Projekta vadītāja
Kristiāna Kirša

Video
Anete Krūmiņa
Kristians Luhaers

Skaņa
Renarts Braufmanis

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Izstāde piedāvāja miniatūrus stāstus, kas atklāj 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā esošās 
liecības par 1918. gadu. Apmeklētāji valsts 
dibināšanas gada atmosfērā varēja iejusties 
ar tā laika bērna, politiķa, mūziķa, romantiska 
mīlētāja un slepenā specfonda darbinieka acīm. 
Izstādē bija izmantota jauna pieeja vienota stāsta 
stāstīšanā bibliotēkā — ekspozīcija tika izvietota 
bibliotēkas astoņos stāvos, katrai lasītavai rādot 
sava krājumu liecības. Izstāde “Epizodes. No 
svētdienas līdz sestdienai 1918. gadā” bija Latvijas 
valsts simtgades programmas notikums.

Platība
472 m2

Vieta
stāvu galerijas

14.11.2018.–15.09.2019.

Epizodes. 
No svētdienas 
līdz sestdienai 
1918. gadā

Satura autori
Ruta Almane-Palmbaha, Anita Arājuma, Anda 
Baklāne, Zane Grosa, Sarmīte Galsa, Elīna Kalniņa, 
Lilija Limane, Marina Mihaileca, Kristina Papule, 
Ilze Ramba, Anda Saldovere, Viktorija Surska, 
Indra Viļumsone, Elita Vīksna, Anda Juta Zālīte, 
Eridana Žiba
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sestdienai 1918. gadā

14.11.2018.–15.09.2019.
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sestdienai 1918. gadā

14.11.2018.–15.09.2019.
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#epizodes
14.11.2018.–15.09.2019.

Izstāde / Exhibition



Satura un tekstu autori
Jānis Šiliņš
(Latvijas Valsts Vēstures 
arhīvs)

Mārtiņš Mintaurs
Vija Daukšte

Projekta vadītāja
Kristiāna Kirša

Telpas dizains
Krista un Reinis Dzudzilo

Grafikas dizains
Una Grants

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Latvijas valsts simtgades programmas izstāde 
stāstīja par gadsimtu pirms valsts dibināšanas, 
kas pilnībā pārveidoja Latvijas sabiedrību un ļāva 
dzimt modernai politiskai nācijai. Tas bija laiks, 
kad kalps izauga un izglītojās par valstsvīru.

Izstāde rādīja 19. gadsimtu kā dinamisku 
atklājumiem un pārmaiņām bagātu periodu 
Latvijā un Eiropā. Eksponātu vidū bija apskatāms, 
piemēram, skolu atlants, kurā pirmo reizi ievietota 
karte ar vietvārdu “Latvija”, un jaunlatvieša 
Krišjāņa Barona darbs “Mūsu tēvzemes 
aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti”, kas 
bija pirmā ģeogrāfijas grāmata latviešu valodā. 
Daudzveidīgo eksponātu nozīmi un vēstījumu 
paspilgtināja mākslinieku Kristas un Reiņa 
Dzudzilo radītā izstādes scenogrāfija.

Apmeklētāji
5 300

Platība
253 m2 +

Vieta
ātrijs + izstāžu zāle

22.05.2018.–19.08.2018.

Valsts pirms 
valsts. 
Atbrīvošanās 
gadsimts 
1817–1918
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Publicitāte

Latvijas Radio 1

No dzimtzemnieka par 
valstsvīru — LNB izstāde 
“Valsts pirms valsts”
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104023/no-

dzimtzemnieka-par-valstsviru-lnb-izstade-valsts-pirms-valsts

LTV / Kultūras ziņas

Simts gadi pirms valsts 
dibināšanas
https://www.youtube.com/watch?v=IZQKvsTsHos

22.05.2018.–19.08.2018.Valsts pirms valsts. 
Atbrīvošanās gadsimts  
1817–1918

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104023/no-dzimtzemnieka-par-valstsviru-lnb-izstade-valsts-pirms-valsts
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104023/no-dzimtzemnieka-par-valstsviru-lnb-izstade-valsts-pirms-valsts
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104023/no-dzimtzemnieka-par-valstsviru-lnb-izstade-valsts-pirms-valsts
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104023/no-dzimtzemnieka-par-valstsviru-lnb-izstade-valsts-pirms-valsts
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104023/no-dzimtzemnieka-par-valstsviru-lnb-izstade-valsts-pirms-valsts
https://www.youtube.com/watch?v=IZQKvsTsHos
https://www.youtube.com/watch?v=IZQKvsTsHos
https://www.youtube.com/watch?v=IZQKvsTsHos


Apmeklētāji
6 600

Platība
239 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Kuratori
Rolands Kronlaks
Jānis Petraškevičs
Brigita Zelča-Aispure

Satura un tekstu autori
Rolands Kronlaks
(Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija)

Jānis Petraškevičs
(JVLMA)

Guntars Prānis
(JVLMA)

Projekta vadītāja
Kristiāna Kirša

Dizains
Anete Krūmiņa

Tehniskais iekārtojums
Artūrs Arnis
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Izstāde ļāva izsekot, kā tradīcija skanisko 
fenomenu fiksēt notācijas jeb mūzikas 
pieraksta zīmēs veidojusies un attīstījusies cauri 
gadsimtiem, no viduslaikiem līdz mūsdienām. 
Līdzās pabeigtiem nošu tekstiem un to 
fragmentiem izstādē bija eksponētas arī vairāku 
latviešu komponistu darbu skices. Šādā veidā tika 
sniegts ieskats notācijas veidos, kas tiek izmantoti 
mūzikas radīšanas procesā, komponistiem skaņu 
un skanējumu vēl tikai meklējot.

2018. gada janvārī izstāde bija skatāma Liepājas 
koncerzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā.

Pierakstītā skaņa

15.06.2017.–01.10.2017.
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Publicitāte

LTV / Kultūras ziņas

“Pierakstītā skaņa” Nacionālajā 
bibliotēkā
https://www.youtube.com/watch?v=PecsNUpaWV8

Latvijas Radio 1

Ieskats tūkstoš gadu senā 
mūzikas vēsturē — izstāde 
“Pierakstītā skaņa”
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-

gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.

a251193/

“Latvijas Avīze” / la.lv

Komponists Jānis Petraškevičs: 
Vērts attīstīt atšķirīgo
https://www.la.lv/verts-attistit-atskirigo

Katalogs

“Pierakstītā skaņa”
Izdots 2017; 

latviešu un angļu valodā;

ISBN 978-9984-850-50-4

Vērtējumi

Izstāde nominēta Latvijas 
sabiedrisko mediju gada balvai 
“Kilograms kultūras 2017” 
kategorijā “Pārsteigums”.

Pierakstītā skaņa 15.06.2017.–01.10.2017.

PIERAKSTĪTĀ 
SKAŅA

Izstāde                      Mūzikas notācija cauri laikiem

15.06. — 01.10.

https://www.youtube.com/watch?v=PecsNUpaWV8
https://www.youtube.com/watch?v=PecsNUpaWV8
https://www.youtube.com/watch?v=PecsNUpaWV8
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.a251193/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.a251193/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.a251193/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.a251193/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.a251193/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ieskats-tukstos-gadu-sena-muzikas-vesture-izstade-pierakstita-skana.a251193/
https://www.la.lv/verts-attistit-atskirigo
https://www.la.lv/verts-attistit-atskirigo
https://www.la.lv/verts-attistit-atskirigo


Apmeklētāji
8 500

Platība
253 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

11.07.2017.–24.09.2017.

Satura un tekstu autores
Edvarda Šmite
(Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda doktore)

Aija Taimiņa
(LU Akadēmiskā bibliotēka)

Dizains
Una Grants

Projekta vadītāja
Anda Boluža

Tehniskais iekārtojums
Henrijs Deičmanis
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

Baltvācu mākslinieka un literāta Karla Gotharda 
Grasa (1767–1814) dzīve un radošā darbība 
atspoguļo apgaismības centienu uzviļņoto jūsmu, 
kas atbalsojās arī Vidzemē, pierāda Eiropas 
kultūras vēsturisko vienotību un apliecina Latvijas 
kultūras tradicionālo pastāvēšanu šajā bagātajā 
kultūrtelpā.

Izstādē bija eksponēti Dzērbenē dzimušā 
mākslinieka akvareļi, grafikas, zīmējumi un gleznas 
no Tartu Universitātes bibliotēkas, Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja un Mūkusalas mākslas 
salona kolekcijām, kā arī reti izdevumi un rokraksti. 

Gleznains 
ceļojums no 
Dzērbenes līdz 
Sicīlijai. Karls 
Gothards Grass
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Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls 
Gothards Grass

11.07.2017.–24.09.2017.
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Publicitāte

LTV / “Rīta Panorāma”

No Dzērbenes līdz Sicīlijai
https://www.youtube.com/watch?v=4uslqHtuRis

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Karla Gotharda Grasa darbība 
atgādina par apgaismības 
centienu atbalsīm Vidzemē
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-

grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.

a89479/

Arterritory.com

Karls Gothards Grass. Viņam 
bija dzejnieka un gleznotāja 
talants
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-

karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_

gleznotaja_talants/

Latvijas Radio 1

Baltvācu mākslinieka Karla 
Gotharda Grasa darbos — 
18. gadsimta Latvija
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/baltvacu-

makslinieka-karla-gotharda-grasa-darbos-18.-gadsimta-

latvija.a242749/

GLEZNAINS CEĻOJUMS
NO DZĒRBENES

LĪDZ SICĪLIJAI

Sadarbības partneri / Partners:

Informatīvais atbalstītājs / Information support :

Izstāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu /  
The exhibition was supported by the State Culture Capital Foundation

11.07.2017. 
–  

24.09.2017.

Starptautiska konference „Mākslinieks un rakstnieks 
Karls Gothards Grass Vidzemē un Eiropā” notiks LNB 
21. un 22. septembrī

An international conference – Artist and Writer Karl 
Gotthard Grass in Vidzeme and Europe – will be hosted 
by the NLL on 21 and 22 September

Mūkusalas iela 3, Rīga

Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

The exhibition „A Scenic Journey from 
Dzērbene to Sicily. Karl Gotthard Grass”  
at the National Library of Latvia

Rīkotājs / Organizer:

11.07.2017.–24.09.2017.Gleznains ceļojums no 
Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls 
Gothards Grass

https://www.youtube.com/watch?v=4uslqHtuRis
https://www.youtube.com/watch?v=4uslqHtuRis
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.a89479/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.a89479/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.a89479/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.a89479/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.a89479/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/karla-gotharda-grasa-darbiba-atgadina-par-apgaismibas-centienu-a.a89479/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_gleznotaja_talants/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_gleznotaja_talants/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_gleznotaja_talants/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_gleznotaja_talants/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_gleznotaja_talants/
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/19947-karls_gothards_grass._vinam_bija_dzejnieka_un_gleznotaja_talants/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/baltvacu-makslinieka-karla-gotharda-grasa-darbos-18.-gadsimta-latvija.a242749/
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https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/baltvacu-makslinieka-karla-gotharda-grasa-darbos-18.-gadsimta-latvija.a242749/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/baltvacu-makslinieka-karla-gotharda-grasa-darbos-18.-gadsimta-latvija.a242749/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/baltvacu-makslinieka-karla-gotharda-grasa-darbos-18.-gadsimta-latvija.a242749/


26.10.2017.–25.02.2018.

Apmeklētāji
18 000

Platība
253 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Kuratore un tekstu autore
Maija Uzula-Petrovska

Dizains
Anete Krūmiņa

Projekta vadītāja
Anda Boluža

Skaņa
Renarts Braufmanis

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs
“Dekorāciju darbnīca”

Izstāde bija veltīta dažādām iespiedtehnikām, 
un tajā vienkopus varēja aplūkot dažādas drukas 
iekārtas — no 19. gadsimta bostonpresei 
līdz mūsdienās Latvijā ražotam 3D printerim. 
Apmeklētāji varēja iepazīt augstspieduma, 
dobspieduma, litogrāfijas, sietspiedes, digitālās 
drukas un 3D drukas pamatprincipus. Apskatei 
bija izlikti daudzveidīgi eksponāti, piemēram, 
Latvijas Republikas pirmās pastmarkas, Latvijā 
ražota gardēļa jeb longborda dizains un 3D 
printerī izdrukāta kājas protēze stārķim.

Izstādi “Melnās mākslas darbnīca” pavadīja 
plaša grafikas meistardarbnīcu programma un 
lekcijas, kā arī ekskursijas uz dažādām Latvijas 
tipogrāfijām.

Melnās mākslas 
darbnīca
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Publicitāte

LTV / Kultūras ziņas

Atklāta “Melnās mākslas 
darbnīca”
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.10.2017-atklata-melnas-

makslas-darbnica.id109321

Vērtējumi

Izstāde iekļauta 2018. gada 
Latvijas Dizaina gada balvas 
20 finālistu sarakstā.

Iespiedtehnikām veltīta  
izstāde darbnīca

Izstādes apskates laiki: 
Darbdienās 9.00–20.00 
Sestdienās, svētdienās 10.00–17.00

AtbalstaThe exhibition  
Print Workshop  
at the National Library of Latvia

Opening times: 
9am–8pm, Monday – Friday 
10am–5pm, Saturday – Sunday 

26/10/2017 – 25/02/2018

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Mūkusalas iela 3, Rīga 
lnb.lv 

26.10.2017.–25.02.2018.Melnās mākslas darbnīca

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.10.2017-atklata-melnas-makslas-darbnica.id109321
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.10.2017-atklata-melnas-makslas-darbnica.id109321
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.10.2017-atklata-melnas-makslas-darbnica.id109321
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.10.2017-atklata-melnas-makslas-darbnica.id109321


01.11.2017.–04.02.2018.

Apmeklētāji
12 000

Platība
239 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Koncepcija
Madeleine Zeller
(Strasbūras Nacionālā un 
universitātes bibliotēka)

Benoit Jordan
(Strasbūras pilsētas arhīvs)

Matthieu Arnold 
(Strasbūras Universitāte)

Satura un tekstu autori
Andris Levāns
(Latvijas Universitāte)

Gustavs Strenga

Projekta direktore
Brigita Zelča-Aispure

Projekta koordinatore
Kristiāna Kirša

Dizains
Reinis Suhanovs

Grafikas dizains
Una Grants
Anete Krūmiņa

Animācija
“Cube”

Tehniskais iekārtojums
“Dekorāciju darbnīca”

Izstāde “Luters. Pagrieziens” bija veidota kā stāsts 
par Mārtiņu Luteru un viņa mācību. Tā rādīja, kā 
reformu kustība 16. gadsimta sākumā izplatījās 
Eiropā, salīdzinoši ātri sasniedzot gan Strasbūru 
Elzasā, gan Rīgu Livonijā. Izstāde iepazīstināja 
ar dievbijību Eiropā pirms reformācijas, rādot 
unikālus viduslaiku sakrālās mākslas darbus un 
kulta priekšmetus. Savukārt par Lutera personību 
un reformācijas sākumu Vitenbergā 1517. gadā 
stāstīts ar šīs kustības galvenā medija — 
iespiestās grāmatas — palīdzību. Būtiska vieta 
izstādē bija ierādīta stāstam par pirmajiem 
rakstītajiem un iespiestajiem tekstiem latviešu 
valodā, kas tapuši Lutera mācības ietekmē.

Izstādi rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka 
sadarbībā ar Strasbūras Nacionālo un 
universitātes bibliotēku un Virtembergas Zemes 
bibliotēku Štutgartē.

Luters. 
Pagrieziens
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Vērtējumi

Izstāde iekļauta 2018. gada 
Latvijas Dizaina gada balvas 
20 finālistu sarakstā.

Mājaslapa

Luters.lv
http://www.luters.lv

Publicitāte

LTV / Kultūras ziņas

Reformācijai veltīta izstāde 
“Luters. Pagrieziens”
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/109664/reformacijai-

veltita-izstade-luters.-pagrieziens

CreativeMuseum.lv

Līga Lindenbauma. Subjektīva 
gada summa ar atvērtām 
beigām
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/liga-

lindenbauma-subjektiva-gada-summa-ar-atvertam-beigam

Arterritory.com

Toms Treibergs: Pēc Lutera
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/20925-

pec_lutera

Diena.lv

Artis Svece: Izstādes Luters. 
Pagrieziens recenzija. Izteikt 
bez mēles
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izstades-_luters.-

pagrieziens_-recenzija.-izteikt-bez-meles-14187834

Fold.lv

Luters.lv — izstādes “Luters. 
Pagrieziens” digitālais 
turpinājums
http://www.fold.lv/2018/03/luters-lv-izstades-luters-

pagrieziens-digitalais-turpinajums/

Diena.lv

Izstāžu renesanse nonākusi līdz 
Latvijai
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/izstazu-renesanse-

nonakusi-lidz-latvijai-14190153

Katalogs

“Luters. Pagrieziens”
Izdots 2017; 

latviešu un angļu valodā;

ISBN 978-9984-850-53-5

http://www.luters.lv
http://www.luters.lv
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/109664/reformacijai-veltita-izstade-luters.-pagrieziens
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01.07.2016.–08.01.2017.

Apmeklētāji
14 000

Platība
130 m2

Vieta
4. stāva izstāžu zona

Kuratore
Kristīne Liniņa

Teksts
Inta Pujāte
(Latvijas Mākslas akadēmija)

Dizains
Tatjana Raičiņeca

Tehniskais iekārtojums
Ainārs Egle
Jevgenijs Sisojevs

1902. gadā notika gleznotāja Jaņa Rozentāla 
(1866–1916) liktenīgā tikšanās ar Elliju Forseli 
(Elli Forssell, 1871–1943). Somu dziedātāja kļuva 
par gleznotāja dzīvesbiedri un “ideāla mēdiju” 
mākslā. Abu personības veicināja plašāku kultūras 
sakaru veidošanos starp Latviju un Somiju.

Izstāde bija veltīta abu attiecību detaļām, kas 
tiešāk vai pastarpinātāk atklājās plašākai publikai 
neizrādītos artefaktos no LNB Reto grāmatu un 
rokrakstu krājuma — mākslinieka skicēs, vēstulēs, 
fotogrāfijās un pastkartēs, kuras no daudzām 
pasaules malām sūtījuši radi, draugi un paziņas.

Izstāde bija iekārtota kā pieturvietas paviljons, 
kurā nostalģiju par dzīvespriecīgo Belle Èpoque 
raisīja ne tikai miniatūrās kultūras liecības, bet 
arī atskaņotie skaņdarbi no Ellijas Forseles 
repertuāra.

VIENS /  
OTRAM
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Publicitāte

Arterritory.com

Pēteris Bankovskis: Poste 
Restante. Janim Rozentālam un 
Ellijai Forselei veltīta izstāde 
“Viens / Otram”
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/16752-

poste_restante/

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Izstāde “Viens / otram” stāsta 
par Elliju Forseli, mākslinieka 
Jaņa Rozentāla dzīvesbiedri 
(saruna ar Intu Pujāti)
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/70694/izstade-viensotram-

stasta-par-eliju-forseli-makslinieka-jana-rozentala-

dzivesbiedri

VIENS / OTRAM 01.07.2016.–08.01.2017.

https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/recenzijas/16752-poste_restante/
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Apmeklētāji
7 000

Vieta
M stāva izstāžu zona

Saturs
“Mistrus Media”:
Una Rozenbauma
Zane Ozola

Melānijas Vanagas ģimene:
Ruta Vanaga
Ieva Vanaga
Aija Barona

Ingrīda Lāce

Teksts
Pauls Bankovskis

Dizains
Tatjana Raičiņeca
Brigita Zelča-Aispure
Anete Krūmiņa

Tehniskais iekārtojums
Jānis Žagars
Mārtiņš Blanks

Izstāde vēstīja par Melānijas Vanagas dzīvi 
pēc atgriešanās no izsūtījuma Sibīrijā. Izstādes 
vadmotīvs ir Amata — upe, tās apvidus un 
iedzīvotāji, kurus Melānija Vanaga pētīja 
daudzus gadus. Apskatei tika eksponēti gandrīz 
100 rokrakstu sējumi, kuros rakstniece rūpīgi 
fiksējusi laikmeta norises, atziņas, dabas un 
laika novērojumus, tādejādi kļūstot par hronisti. 
Izstādē bija apskatāms arī 8,5 metru garš Vanagu 
dzimtas radurakstu rullis un personīgās mantas — 
mugursoma, termoss, fotoaparāts —, kas bija 
rakstnieces ceļabiedri, ceļojot un pētot Amatu.

Pēc rakstnieces atmiņu grāmatas “Veļupes 
krastā” motīviem tapusi Viestura Kairiša spēlfilma 
“Melānijas hronika”, kuras izrāde bija daļa no 
izstādes atklāšanas programmas.

15.11.2016.–30.12.2016.

Upe Melānija. 
Melānija Vanaga 
(1905–1997). 
No Vidzemes 
nemiera. 
No Sahāras 
svelmes. No kara 
dārdoņas.
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Publicitāte

Latvijas Radio 1 / “Kultūras Rondo”

Melānijas laiks: izstāde 
“Upe Melānija” LNB un filma 
“Melānijas hronika” visā Latvijā
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/melanijas-laiks-

izstade-upe-melanija-lnb-un-filma-melanijas-hron.a77103/

LTV / Kultūras ziņas

Izstāde “Upe Melānija”
https://www.youtube.com/watch?v=qtAszBvuGSw

Delfi.lv

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
atklāj Melānijai Vanagai veltītu 
izstādi
https://www.delfi.lv/kultura/news/art/foto-latvijas-

nacionalaja-biblioteka-atklaj-melanijai-vanagai-veltitu-

izstadi.d?id=48174295

Video

Izstāde Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā “Upe Melānija”
https://vimeo.com/199814469

Vērtējumi

Izstāde iekļauta 2016. gada 
Latvijas Dizaina gada balvas 
20 finālistu sarakstā.

15.11.2016.–30.12.2016.Upe Melānija.
Melānija Vanaga (1905–1997)
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https://www.delfi.lv/kultura/news/art/foto-latvijas-nacionalaja-biblioteka-atklaj-melanijai-vanagai-veltitu-izstadi.d?id=48174295
https://vimeo.com/199814469
https://vimeo.com/199814469
https://vimeo.com/199814469


Apmeklētāji
6 000

Platība
253 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Satura un tekstu autori
Sanita Briežkalne
Gustavs Strenga

Agrita Ozola
(Tukuma muzejs)

Projekta vadītāja
Kristiāna Kirša

Telpas dizains
Anete Krūmiņa
Liene Pavlovska

Grafikas dizains
Anete Krūmiņa

Izstāde bija veltīta trim neparastām epizodēm 
rakstītā vārda vēsturē: brāļu draudžu rokraksta 
literatūrai Vidzemē 18. gadsimta vidū; drukas 
aizliegumam Latgalē 19. gadsimta otrajā 
pusē; Sibīrijā uz bērza tāss rakstītām vēstulēm 
padomju represiju apstākļos 20. gadsimta 
40. gados. Šie trīs vēsturiskie posmi pievērš 
uzmanību rakstītā vārda nozīmei, kad indivīda 
brīvības ierobežošanas apstākļos rakstīšana bija 
nepieciešamība un izlaušanās iespēja.

Izstādes satura pamatā bija unikāli materiāli no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 11 Latvijas 
muzeju un bibliotēku krājumiem.

17.11.2015.–29.03.2016.

Nevar nerakstīt
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Platība
253 m2

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

28.08.2015.–20.10.2015.

Satura autors
Frank Kraushaar
(Latvijas Universitāte)

Kuratore un projekta 
vadītāja
Zane Zajančkauska

Dizains
Ilze Kalnbērziņa-Prā

Tehniskais iekārtojums
Jevgenijs Sisojevs

Izstāde “Civilizācijas nospiedumi” vēstīja par 
intelektuālām, tehnoloģiskām un sabiedriskām 
pārmaiņām, ko Austrumāzijas civilizācija 
piedzīvojusi tūkstoš gadu laikā. Kādos apstākļos 
grāmatu iespiešana attīstījās no tehnoloģijas 
līdz uzņēmējdarbībai, līdz literatūra kļuva 
par nozīmīgu masu kultūras daļu? Kā elitārā 
literātu kultūra ir saistīta ar masu komunikācijas 
kultūru, kas uzplauka līdz ar grāmatu druku 
un komercializāciju? Šie ir tikai daži no izstādē 
uzdotajiem jautājumiem.

Civilizācijas 
nospiedumi: 
grāmatu kultūra 
literārajā Ķīnā 
(900–1900)
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Publicitāte

Latvijas Radio 1

LNB atklāj vērienīgu Ķīnas 
grāmatu izstādi “Civilizācijas 
nospiedumi”
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/lnb-atklaj-

verienigu-kinas-gramatu-izstadi-civilizacijas-nospiedumi.

a142824/

Video

LNB / YouTube

“Civilizācijas nospiedumi. 
Grāmatu kultūra literārajā Ķīnā 
(900–1900)”
https://www.youtube.com/watch?v=AezXKcjSTuA

Izstādes stendu dizains
https://vimeo.com/201815123

Vērtējumi

Izstādes ekspozīcija ieguva 2. vietu 
Latvijas Dizaina gada balvas 
konkursā 2017. gadā.

Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 3
28.08.–20.10.2015

P. – Pk. 12:00 – 20:00
S.,Sv. 12:00 – 17:00

Izstādes ietvaros:

27.08. plkst. 17:40 Prof. Hu Siao-chen lekcija „Pusnaktī rakstot: Tjin dinastijas sieviešu romāni dzejā” 
4.09. plkst. 17:00 Dr. phil. Vytis Silius lekcija „Konfuciānisms mūsdienu Ķīnas sabiedrībā”
21.09. plkst. 17:00 Dr. philol. Alari Allik, lekcija „Dzeja kā budistu prakse viduslaiku Japānā”
5.10. plkst. 18:00 Prof. Franka Kraushāra lekcija „Klasiskās Ķīnas dzeja tulkojumos”

Organizē:  Latvijas Nacionālā bibliotēka, Nacionālā centrālā bibliotēka (Taipejā, Taivānā),
   Latvijas Universitātes Austrumāzijas pētniecības centrs AsiaRes 

Atbalsta:   Taipejas misija Latvijas Republikā

Civilizācijas nospiedumi: 
grāmatu kultūra literārajā Ķīnā 
(900–1900)

28.08.2015.–20.10.2015.
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Platība
200 m2

Apmeklētāji
100 250

Vieta
1. stāva izstāžu zāle

Pirmā izstāde jaunajā bibliotēkas ēkā 
piedāvāja iespēju aizceļot 500 gadu senā 
pagātnē, lai vēlreiz apliecinātu, ka grāmata 
bija un ir spēcīgs medijs ikviena cilvēka 
dzīvē. Šajā ceļojumā devās rekordliels cilvēku 
skaits – nepilnu sešu mēnešu laikā izstādi 
“1514. Grāmata. 2014” apmeklēja vairāk nekā 
simts tūkstoši cilvēku. 

Idejas autors, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks, izstādi bija iecerējis kā 
iespēju skatīt Eiropas kultūras telpu viena gada 
šķērsgriezumā, kurā kā kultūrslānī iezīmējas 
pagājuša laikmeta liecinieki — grāmatas. Tās 
liecina par grandiozām pārmaiņām zinātnē, 
kultūrā, reliģijā un politikā.

Izstādē varēja apskatīt ne tikai humānistu 
darbus, liturģiskās un lūgšanu grāmatas, bet 
arī rēķināšanas grāmatas un pavārgrāmatas, 
kalendārus un pat bruņinieku romānus, kas 
pieder viduslaiku galma kultūras tradīcijai. 
Kopā apskatei bija izliktas 80 grāmatas, kas 
izdotas 1514. gadā.

Izstādes idejas autors
Andris Vilks

Projekta vadītāja
Astrīda Rogule
(Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs)

Koncepcijas un satura 
autori
Gustavs Strenga

Andris Levāns
(Latvijas Universitāte)

Dizains
Dace Džeriņa

Arhitekte
Guna Akona

Animācija
Mārtiņš Upītis

Video
Mārtiņš Ratniks
“Pixelart”

Mūzika
Guntars Prānis

Tehniskais iekārtojums
“BrandEleven”
“Kvikworks”

Eksponātu deponētāji:
Austrijas Nacionālā 
bibliotēka, Bavārijas Valsts 
bibliotēka, Strasbūras 
Nacionālā un universitātes 
bibliotēka, Sanktgallenes 
kantona Vadiāna bibliotēka, 
Francijas Nacionālā 
bibliotēka, Dānijas Karaliskā 
bibliotēka, Zviedrijas 
Karaliskā bibliotēka, 
Mančestras Universitātes 
bibliotēka, Edinburgas 
Universitātes Jaunās 
koledžas bibliotēka, Polijas 
Nacionālā bibliotēka, 
Martīna Mažvīda Lietuvas 
Nacionālā bibliotēka, 
Nīderlandes Karaliskā 
bibliotēka, Bāzeles 
Universitātes bibliotēka, 
Morāvijas Zemes arhīvs, 
Minhenes Ludviga 
Maksimiliana Universitātes 
bibliotēka, Ģentes 
Universitātes bibliotēka, 
Latvijas Universitātes 
Akadēmiskā bibliotēka

01.07.2014.–11.12.2014.
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Publicitāte

LTV

Grāmatniecības retumi izstādē 
“1514. Grāmata. 2014”
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/31791/gramatniecibas-

retumi-izstade-1514.gramata.2014WW

TVNet.lv

Pieskarties mūžībai. Tapusi 
izstāde “1514. Grāmata. 2014”
https://www.tvnet.lv/5177450/pieskarties-muzibai-tapusi-

izstade-1514-gramata-2014

Katalogs

“Manas grāmatas, mans 
laiks 1514”
Izdots 2015; 

latviešu, angļu un vācu valodās;

ISBN 978-9984-850-32-0

01.07.2014.–11.12.2014.1514. Grāmata. 2014
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Izstāžu koordinatore:
Madara Daudze
E-pasts: madara.daudze@lnb.lv 

Izstāžu tehniskie koordinatori:
Ainārs Egle
E-pasts: ainars.egle@lnb.lv

Jevgenijs Sisojevs
E-pasts: jevgenijs.sisojevs@lnb.lv

Komunikācijas departamenta direktore:
Ieva Gundare
Tālrunis: +317 67 716 235
E-pasts: ieva.gundare@lnb.lv 

Sabiedrisko attiecību vadītājs:
Augusts Zilberts
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv

Korporatīvās komunikācijas vadītāja:
Anna Muhka
E-pasts: anna.muhka@lnb.lv

Kataloga fotogrāfiju autori:
Kristians Luhaers
Krists Luhaers
Madara Gritāne
Mārtiņš Ratniks
Reinis Hofmanis
Vladimirs Svetlovs
“Baltic Pictures”
“BrandEleven”

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3
Rīga, LV-1423
Tālrunis: +371 67 806 100
E-pasts: lnb@lnb.lv

www.lnb.lv
www.instagram.com/lnb.izstades

Izstāžu centra vadītāja:
Brigita Zelča-Aispure
Tālrunis: +371 67 716 217
E-pasts: brigita.zelca-aispure@lnb.lv

Projektu vadītājas:
Anda Boluža 
E-pasts: anda.boluza@lnb.lv

Kristīne Liniņa
E-pasts: kristine.linina@lnb.lv

Dizaineri:
Anete Krūmiņa
E-pasts: anete.krumina@lnb.lv

Tatjana Raičiņeca
E-pasts: tatjana.raicineca@lnb.lv

Verners Timoško
E-pasts: verners.timosko@lnb.lv
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