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IZPĒTE & 
IZSTRĀDE

Ikviena šķirkļa izstrādē tiek 
ieguldīts pētniecisks darbs. 
Tā īstenošanā nenovērtējams 
atspaids – krātuves LNB, 
RMM, daudzveidīgas 
digitālās bibliotēkas, 
digitalizētās periodikas, 
arhīvu dokumentu un karšu 
resursi, sabiedrības atsaucība 
un iesaiste datu precizēšanā.



LITERATURA.LV
no 16. gadsimta līdz mūsdienām

latviešu rakstniecības darbinieku 
saņemtie apbalvojumi 

kopš 19.  gs. 2. puses

255 apbalvojumi 
(1887 piešķīrumi)

~ 10 000 prozas darbi
~ 5000 dzejas darbi

~ 3500 dramaturģijas darbi
~ 1500 literatūrzinātniskie

u. c. darbi

34 683 darbs

917 rakstnieki,
740 dzejnieki, 
531 tulkotāji, 

297 literatūrzinātnieki
u. c.

5419 personas





Geni.com projekts “Literatura.lv” (šobrīd 91 persona pievienota)



Aspazijas dzimtas koks Geni.com

Aspazijas ģeneoloģiju pētījis psihoterapeits Viesturs Rudzītis kopā ar domubiedriem



Raiņa dzimtas koks Geni.com

Raiņa ģeneoloģiju pēta Gina Viegliņa no Valles, bijusī skolotāja un dzejniece 



Avoti
Baznīcas grāmatas, dvēseļu revīzijas, 
pases, pasu grāmatas, studentu 
lietas, citi arhīvu dokumenti



Minna Freimane (1847-?)





Minna Freimane/ Dvēseļu revīzija Cīravā 1856.g.



Minna Freimane/ Baznīcas grāmata /Cīravas draudze, 1847-1847 
Dz,L,M (l,v)



Literatura.lv personu attēli no pasēm un studentu lietām (+238)



Pases



Studentu lietas (LU un RTU)



Studēt nekad nav par vēlu!



Frišfeldes, Vulfi, 
Jureviči, Kroderi



Marija Stalbova-Eglīte, Rīgā, 30. augustā, 1910

Acumirklīgā sajūta laimīga. Klavieres man ir, grāmatas ar, viena savās istabās 
varu strādāt un domāt. Mācīšos daudz un domāšu uz savas burtnīcas lapas 
pusēm. Viktors aizbrauca. Sirds nosāpēja. Bet es māju jau savaldīties. Domāju 
aizvienam par viņu un jūtu, cik labi ir kad mīli un ka tieci mīlēts. Virza otrā dienā 
pēc W. aizbraukšanas nodzīvoja pie manis no 1-9 vakarā. Runājām par dažādām 
lietām. Viņš mani salīdzināja ar Frišfeldi Alisi. Viņā esot tik kaislība un mazs 
dzejnieces talants. Manī esot brīnišķīgā harmonijā savienoti miesa un dvēsele. Es 
esot klasiska sieviete. Man esot savāds bļesk. [..]



Herta Krodere, bij. 
Vulfa, dz. Frišfelde

(1891-1942)





Roberts Kroders
(1892-1956)



Tulk. zinātniska satura darbus, "Tūkstoš un vienas nakts pasakas", K. Hamsuna, 
R. Rolāna, H. Senkeviča, A. Strindberga, G. de Mopasāna, A. Šniclera, G. D'Annuncio, 
O. Vailda prozu, Dž. B. Šova, J. L. Tīka, L. Pirandello, F. Bruknera, K. Goldoni lugas.



Roberts Kroders,

Herta Krodere

Oļģerts Kroders

Gunars Kroders





Alise Jureviča, dz. 
Frišfelde

(1889-1974)



Tulkotās grāmatas no 
franču valodas 



Pauls Jurevičs
(1897-1981)



Grāmatas par A. Bergsona filoz. (franču val. 1930, vācu val. 1949), 
"Platons dzīvē un darbā" (1930), "Idejas un īstenība" (1946), "Dzīve un 
liktenis" (1955), "Variācijas par moderno cilvēku" (1956), "Kultūras 
sejas" (1960), "Pretstatu pasaule" (1973)





Arturs Kroders
(1892-1973)



Sar. grām. par nac. politikas, kult. un tiesību jaut.: "Prūšu un baronu sazvērestība pret Latvijas valsti" (1919), 
"Nācija un šķira", "Latvija, vācieši un lielinieki" (abas 1920), "Cilvēka mērķi", "Domas par latvju kultūru" (abas 
1921), "Niedra un niedrisms", "Par minoritātu autonomiju" (abas 1924), "Piecpadsmitais maijs" (1936) u.c.



Zelma Krodere, dz. 
Auziņa
(1897-1981)



Tulkotās grāmatas no angļu, 
franču, vācu valodas 



Kalniņš, Zariņš, 
Ore



Marģeris Zariņš
Kārlis Kalniņš
Kaspars Daugulis







Marģeris Zariņš. Optimistiska dzīves enciklopēdija. R., 1975, 35.–38. lpp.

"Savu vectēvu no mātes puses vēl itin labi atceros: man pašam laikam bija seši gadi, kad pirmo reizi 
viesojos Vecvīkšēnos. Pēc izskata tuvs Kronvaldu Atim, arī pēc dabas: straujš, disputu kārīgs un ietiepīgs, 
mīlējis moralizēt un nosodīt. Kuplu, rūsganu bārdu, liela auguma, tērpies stulmeņos un adītā jencī, viņš 
allaž rosījās pa pagalmu un staļļiem. Tas bija darba vīrs caur un cauri: cēlās ar gaiļiem, prasīja, lai viss 
lielais bērnu pulks strādātu vaiga sviedros. Vīkšēni bija iekopta māja, dēli tika sūtīti augstās skolās, meitas 
saņēma vidējo izglītību. [..] Šī saimnieciskā enerģija varbūt neizraisītu vajadzību rakstīt par Kārli Kalniņu 
[..], ja vien pie visa tā apbrīnojamā kārtā mans vectēvs cītīgi nebūtu nodarbojies ar rakstniecību. Nav jau 
nekāds slavenais, tagad pusaizmirsts. [..] Lugas savā laikā diezgan daudz izrādītas: tās kopā ar Ādolfa 
Alunāna pirmajiem dramatiskajiem sacerējumiem bija vispār pirmās latviešu rakstnieku oriģināllugas. Kārļa 
Kalniņa brālim piederēja spiestuve, vēlāk arī izdevniecība "Kalniņš un Deičmanis" Rīgā; tā radās lielās 
publicēšanās iespējas.

Kārlis Kalniņš-Upmalietis sūta korespondences gan "Baltijas Vēstnesim", gan "Dienas Lapai". Kārlis Kalniņš 
tiesājas ar Valtenberģu baronu... Kārlis Kalniņš iesniedzis krievu valdībai petīciju pret vācu muižnieku 
nelikumībām un tiek represēts... Kārlis Kalniņš dzied Mazsalacas vīru korī un Pirmajos dziesmu svētkos 
dziesmu karā saņem godalgu. Ko gan visu nedara Kārlis Kalniņš!





Melnalksnis, Augusts. Par dažiem aizgājušiem. Atmiņas. Latvis, Nr. 2389., 
06.10.1929., 7. lpp.

"Vēl dzīvi atceros šo kuplūsaino vīru, kad tas ieradās uz sadziedāšanu 
Raganskolā un pie vecā "Jūča" draudzes skolā [..]. Kaspara Dauguļa 
cieņu manās acīs lielā mērā pacēla arī tas apstāklis, ka 1881. gadā savā 
ceļojumā caur Vidzemi pie Dauguļa Alkšņos esot apmetušies brāļi 
Kaudzīši. Bez tam dziesminieka "švāģeris" bija "Tēva draugu", 
"Ozolkalniešu mācītāja" u. c. stāstu un lugu rakstnieks Vīkšņa – Kārlis 
Kalniņš (miris 1919.) – ar to kuplo bārdu."

http://literatura.lv/autors/Karlis-Kalnins/26442
http://literatura.lv/autors/Karlis-Kalnins/26442


























Paldies par uzmanību!
Saziņai:

eva.eglaja@lulfmi.lv literatura@lulfmi.lv 
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