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Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. 

gadadienas atzīmēšana



Grāmatizdevēja 
Helmara Rudzīša lasītava

• Kopš 2014. gada RCB filiālbibliotēkā «Avots» 
apmeklētājiem ir pieejama grāmatizdevēja 
Helmara Rudzīša izveidotās izdevniecības 
«Grāmatu draugs» kolekcija un izdevēja 
vārdā nosauktā lasītava.

• Kolekciju veido unikālas, trimdā izdotas 
latviešu un cittautu autoru grāmatas, uzziņu 
izdevumi, grāmatas par Latvijas un pasaules 
vēsturi, ceļojumiem, kā arī literatūra bērniem.
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Lasītavas izveide

• Kolekcija izveidota pateicoties Helmara
Rudzīša ģimenes dāvinājumam sadarbībā 
ar Amerikas latviešu laikrakstu «Laiks».

• 2014. gadā lasītavas krājumu veido 400 
grāmatas, ko RCB dāvina  Helmara
Rudzīša mantinieki.

• 2016.gada sākumā avīzē «Laiks» 
publicēts aicinājums izveidot pilnīgu 
«Grāmatu Drauga» kolekciju.

• Ārzemēs dzīvojošie tautieši tiek aicināti 
dāvināt RCB grāmatas, kuru trūkst 
kolekcijā.

• Šobrīd kolekciju veido 564 grāmatas.
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Lasītavas izveide

• Attēlos – RCB filiālbibliotēkā «Avots» tiekas RCB direktore Dzidra Šmita, 
laikraksta «Laiks» galvenā redaktore Latvijā Ligita Kovtuna, Helmara Rudzīša 
vedekla Dace Rudzīte, meita Jalna Rudzīte-Salnīte, RCB filiālbibliotēkas 
«Avots» vadītāja Inese Vanaga.
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Publikācijas

• Avīzē «Laiks» 2004-2005.gadā publicēta 
literatūrzinātnieka Jāņa Zālīša monogrāfiska 
apcere «Pasaule uz spārna jeb Grāmatu draugs 
Helmars Rudzītis».

• Šobrīd apgādā «Laika grāmata» sagatavošanā 
ir apjomīga Jāņa Zālīša monogrāfija par 
Helmaru Rudzīti un viņa apgādu «Grāmatu 
draugs».
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Bibliogrāfiskais rādītājs

Helmars Rudzītis un izdevniecības “Grāmatu Draugs” 
darbība trimdā

• 2014. gadā izdotajā rādītājā apkopoti gan izdevniecības 
“Grāmatu Draugs” izdevumi, gan raksti par Helmaru Rudzīti 
un viņa izdevējdarbību.

• 1926. gadā dibinātais “Grāmatu Draugs” Latvijas 
grāmatniecībā piedzīvojis ilgu mūžu. Pirmās Latvijas 
Republikas laikā “Grāmatu Draugs” pilnībā izmainīja grāmatu 
tirgu, pateicoties izdevējdarbībā izmantotajai reklāmai un 
abonēšanas sistēmai.

• No 1946. līdz 1992. gadam “Grāmatu Draugs” darbību 
turpināja trimdā, jo Helmars Rudzītis izceļoja uz Vāciju un 
pēc tam pārcēlās uz dzīvi ASV.
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Izstāde «100 grāmatas bērniem»

• Latvijas valsts simtgadei veltīta ceļojošā bērnu 
grāmatu izstāde, kurā katru simtgades gadu 
pārstāv šajā gadā Latvijā izdota bērnu grāmata.

• Projektu finansējusi Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta Kultūras 
pārvalde, Latvijas valsts simtgades Rīgas 
pilsētas pasākumu un projektu 
apakšprogrammas 2017.- 2021. gadam 
ietvaros.

• 2018.-2019. gadā izstāde eksponēta RCB un 
filiālbibliotēkās.

• 2020.-2022. gadā izstāde eksponēta dažādās 
Latvijas bibliotēkās.

• Pašlaik izstāde atgriezusies RCB, tiek 
restaurētas grāmatas un iegādāti jauni plaukti.
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Izstādes katalogs

• «100 grāmatas bērniem : izstādes katalogs». 

• Katram gadam veltīta viena lappuse; tajā iekļautas 
nozīmīgas ziņas par grāmatu un tās autoru, tekstu 
papildina grāmatu vāku attēli, kā arī autoru foto.

• Kataloga veidotāji 2019. gadā saņem Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Gada 
balvu kultūrā «Baltais zvirbulis».
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Izstādes turpinājums

• Izstādes atklāsmei izveidota virtuālā 
izstāde «100+ grāmatas bērniem» -

• RCB darbinieku balsojums par labāko 
latviešu autoru bērnu grāmatu 2019., 
2020. un 2021. gadā.
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RCB bibliotekāru atmiņu grāmata

• 2020. gadā izdotā atmiņu grāmata sniedz ieskatu 
bibliotēku nozares vēsturē, tā ir liecība par bibliotēkas 
nozarē strādājošajiem profesionāļiem no 20.gadsimta 
sākuma līdz 21.gadsimta sākumam Rīgā.

• Grāmatā apkopoti esošo un bijušo Rīgas Centrālās 
bibliotēkas darbinieku atmiņu stāsti par bibliotekāra 
profesijas izvēli, tajā pavadīto laiku, satiktajiem 
cilvēkiem, paveikto, sajusto un sasniegto. Līdzās 
stāstiem, publicētas arī fotogrāfijas un vērtīgākie 
dokumenti no bibliotēku novadpētniecības materiālu 
krājumiem.
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Sagatavošanā…

• Turpinās darbs pie RCB pētījuma «RCB 
bibliotekāri – literāti. 1906-1945».

• Izdevumā tiks ievietotas īsas rakstnieku 
biogrāfijas akcentējot laiku, ko literāts 
strādājis RCB.

• RCB pirmais vadītājs (1906-1907) Apsīšu 
Jēkabs (Jānis Jaunzemis).

• Matīss Siliņš, Leons Paegle, Jūlijs Krūmiņš, 
Vilis Lācis, Pāvils Rozītis, Alfrēds Goba, 
Dzintars Sodums, Zelma Madžiņa (Aglaja), 
u.c.
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Paldies par uzmanību!

Informācija par Rīgas Centrālo bibliotēku – www.rcb.lv

Vineta Baško

Rīgas Centrālā bibliotēka

Bibliotēku dienests

rcb.bibliotekudienests@riga.lv

T. 67043617
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