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“Literatūras ceļveža” 2018. gada noslēdzošais dubultnumurs tapa nedaudz ilgāk un sarežģītāk nekā
iepriekšējie, un tikai tad, kad jau bija nonācis fināla taisnē, tā veidotāji saprata, ka šis numurs izdevies
pavisam īpašs. Sākotnēji tā nebija apzināta iecere, tomēr pavisam nevilšus, visdrīzāk – Latvijas
mēnesim novembrim likumsakarīgi – tas satura ziņā izdevies tik latvisks, kā vēl nekad. Mūsu valsts
simtgadi sagaidot, iespējams, jau tikām no tik daudzveidīgiem jubilejai veltītiem izdevumiem, literāriem
sarīkojumiem un topiem nedaudz nogurdināti, tāpēc neizvirzījām par mērķi veidot ko līdzīgu. Pārskatot
pēc nejaušības principa tapušā “Literatūras ceļveža” saturu, ir prieks un lepnums par mūsdienu latviešu
autoru, sastādītāju un izdevēju tik daudzpusīgo profesionalitāti un varēšanu, literāro žanru un aptverto
nozaru plašo spektru un adresāciju. Protams, kā allaž, tā ir pavisam neliela daļa no aizvadīto mēnešu
grāmatu klāsta, tomēr ceram, ka ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas
nodaļas mācībspēku un studentu ieteikumu palīdzību, kā arī mūsu kolēģu – LNB dažādu nozaru
ekspertu atbalstu – ir izdevies atrast izdevumus, kuri īpaši izceļami un iesakāmi, iespējams – svētku
steigā un burzmā garām paslīdējuši, tomēr ierindojami gan bibliotēku krājumos, gan personīgajos
literatūras apcirkņos. Varbūt – Ziemassvētkos zem eglītes novietojami? Jo labu ideju, tāpat kā labu
grāmatu, taču nevar būt par daudz!
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LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa:
Jolanta Stauga:
Kursīte, Janīna. Dainu kodekss. R
 īga : Rundas, 2018. 800 lpp. ISBN 9789934829741.
“Dainu kodekss“ ir gana apjomīga Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes dainu simbolu
vārdnīca. Tā atklāj profesores daudzu gadu pamatīgās folkloras tekstu studijās veidoto folkloras
simbolu izpratni. Profesores interese par folkloru un mitoloģiju ir bijusi nepārtraukta kopš 20.
gadsimta 80. gadiem ar vairākiem paņēmieniem un mēģinājumiem uzrakstīt par dainu simboliku
kopumā. 1996. gadā iznāca viņas grāmata “Latviešu mītu spogulī”, 1999. gadā – “Mītiskais folklorā,
literatūrā, mākslā”. Jaunā dainu simbolu vārdnīca būs noderīgs palīgs ikvienam, kurš vēlas izprast
latviešu tautasdziesmas, to simbolisko kodējumu. Lai gan, kā norāda pati autore, daļa no grāmatā
iekļautajiem šķirkļiem nebūt nav simboli, bet ietver simboliskas nozīmes vai simboliskas darbības.
“Tas, ko dainās meklēju un mēģināju izzināt, ir šos tekstus veidojošā zīmju sistēma, kurā ietverts
noteikts semantiskais kods. Ar šī koda palīdzību ieslēptā veidā tikusi saglabāta un nodota
nākamajām paaudzēm sakrāla informācija. Lai to nolasītu, ir jāzina vai jāatrod koda atslēga jeb
šifrs. Koda atslēgai gadu gaitā esmu izmēģinājusi dažādas pieejas, beigās paliekot pie strukturāli
semiotiskās metodes. Tā, protams, nav universāla, bet dainu un plašāk folkloras izpētē labi noder,
ļaujot “atvērt” ieslēptos nozīmju slāņus.” Grāmatā izskaidroti vairāk nekā 300 šķirkļi, tverot tos
plašākā indoeiropiešu kontekstā. Šķirkļu skaidrojumi ir dažāda apjoma – gan ļoti plaši kā,
piemēram, par krāsām, skaitļiem, gan koncentrētāki, piemēram, ko saprast tautasdziesmās ar
putām, vanagu vai vasku. Grāmatas ievaddaļā lasāms arī plašs teorētisks apcerējums par latviešu
tautasdziesmu poētiku, kurā secīgi aplūkota pasaules uztvere tautasdziesmās, dainu sacerētāju
jautājums, dainu simboliskā daba, poētika, ietverot strofiku un metriku, kā arī citus svarīgākos
formas elementus. Līdz ar to grāmata būs noderīgs palīgs skolotājiem, gatavojot stundas par
folkloru, skolēniem, izstrādājot zinātniski pētnieciskos projektus, kā arī visiem, kam saistoša
latviešu folkloras pasaule.
http://www.la.lv/iznacis-janinas-kursites-veidotais-dainu-kodekss
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/45831
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Daugavpils novads. Vietas vērtība : monogrāfisks rakstu krājums. Sastādītāja un atbildīgā
redaktore Janīna Kursīte. Rīga : Zinātne : nodibinājums “Letonikas fonds”, [2018]. 366 lpp. ISBN
978993459601.
Lai gan Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes redakcijā veidotais rakstu krājums
veltīts konkrēta Latvijas novada – Daugavpils novada – padziļinātai izpētei, tas varētu būt saistošs
ne tikai esošajiem un bijušiem šī novada iedzīvotajiem, bet ikvienam, kurš interesējas par
novadpētniecību, Latvijas kultūrvēsturi, tradicionālās kultūras vērtībām. Krājuma pamatā – 2016.
un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku kopīgajās
mutvārdu vēstures un tradicionālās kultūras ekspedīcijā Daugavpils novadā iegūtie materiāli. Kā
norādīts krājumā ievadā: “Autoru mērķis ir atjaunot sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas
kultūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un kultūras vidi, kas
abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādus etnosus, konfesijas un sociālos slāņus.” Krājuma
23 autoru publikācijās ietilpinātas trijās nodaļās: 1. Novada identitāte: stabilais un mainīgais; 2.
Novada vēsture, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums; 3. Daugavpils novads, 2016–2017: status
quo un jautājumi nākotnei. Pirmās nodaļas raksti atklāj dzīvesstāstos atspoguļoto reģiona
identitāti, aplūkojot arī to, kā paši iedzīvotāji raksturo citas etniskās grupas, un to, vai un kā novada
Daugavas kreisā krasta iedzīvotāju apziņā ir nostiprinājusies sēļu kultūridentitāte. Nodaļā
raksturotas arī novada lielākās konfesijas, jo nozīmīgu vietu reģiona iedzīvotāju identitātes izpratnē
ieņem tieši viņu piederība noteiktai konfesijai (katoļiem, luterticīgajiem, vecticībniekiem,
pareizticīgajiem u. c.). Krājuma otrā nodaļa pievēršas novada vēsturei, kā arī dabas un
kultūrvēsturiskajam mantojumam: te izlasāma gan publikācija par senvēsturi, gan par vienu
atsevišķu pagastu – Demeni un tā iedzīvotāju likteņu vēsturi 19.–20. gadsimta pirmās puses
pārmaiņu procesā, gan par tradicionālās kultūras un sakrālās mākslas mantojumu Daugavpils
novadā. Raksturojot Daugavpils novada vēsturisko, folklorisko savdabību, vienlaikus nav apieta arī
novada ainavas bioloģiskā daudzveidība, piemēram, divi krājuma raksti pievēršas detalizētai vaboļu
un abinieku izpētei. Trešā krājuma nodaļa sniedz ieskatu Daugavpils novada šodienas situācijā.
Kāda piederības izjūta ir mikroskopiskajos ciemos, kuros palikuši vien pāris iedzīvotāji, kā novada
iedzīvotāji iekārto savu māju iekštelpas, atklājot sakrālā un profānā mijiedarbi mūsdienās starp
garīga (ikonas, krucifiksi) un laicīga (fotogrāfijas, suvenīri, rotājumi u. tml.) rakstura lietām, un ko
par Daugavpils novadu, izmantojot pavisam jaunas pētniecības metodes, var uzzināt, analizējot
moderno mikroblogošanas vietni internetā – tviteri. Krājumā ievietoti krāsaini attēli, kas rakstīto
tekstu padara vēl dzīvāku un uztveramāku.
https://xtv.lv/lrt/video/zOaG5dz97yj-nacis_klaja_monografisks_rakstu_krajums_daugavpils_novads_vietas_vertiba
http://www.zinatnesgramatas.lv/lv/daugavpils-novads--vietas-v%C4%93rt%C4%ABba_-monogr%C4%81fisks-rakstukr%C4%81jums--sast--jan%C4%ABna-kurs%C4%ABte
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Ojārs Lāms:
Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : notikumi. R
 aimonds
Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grogoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte. Rīga : Neputns,
2018. 1067 lpp. ISBN 9789934565571.
Valsts simtgade ir likusi un ļāvusi koncentrēties un raisīties daudziem un dažādiem talantiem, lai
uzskatāmi un manāmi iezīmētu nācijas paveikto un iegūto. Valstisko veikumu jomā īpaša vieta ir
grāmatniekiem – gan autori, gan apgādi dažādā veidā centušies apjomīgos un glītos sējumos
lasītājiem dot iespēju plašāk, dziļāk un daudzpusīgāk iepazīt un izzināt mūsu valsti, ceļu uz to, tās
esamības saturu un līkločus. Apgāda “Neputns” izdevums šajā veikumu parādē gan ir, gan nav
izņēmums. No vienas puses mēs iegūstam vēl vienu pamatīgu grāmatķieģeli valsts izzināšanai, no
otras puses šis literatūrzinātnieka Raimonda Brieža iniciētais veikums ir absolūti savdabīgs un
oriģināls, un tam līdzinieku būs grūti atrast pat plašos mērogos. Vēsture grāmatā pasniegta
šķietami sausā faktu valodā, ziņas par notikumiem latviešu zemēs sakārtotas astoņās tabulas
slejās. Pieminētie cilvēki un vietas apkopoti atsevišķā sējumā, kas sakārtojas 226 lappušu biezumā.
Raimonda Brieža hronista aizrautība pirmās nopietnās izpausmes guva jau 2006. gada
divsējumniekā “Latviešu literatūras hronika”, kura gan bija papildināta arī ar ilustrācijām. Literatūras
hronikā jau tika aprobēts sinoptiskās tabulas princips, kas ļauj faktoloģiski izvērsti ieraudzīt
vēsturiski politiskus notikumus saistībā ar vidi, telpu, literatūru, spēlēm. Vārdā “spēles” grāmatas
autori iekļāvuši teātri, mūziku un citas izrādāmas mākslas. Aplūkoto notikumu laika robežas ir no
ledus aiziešanas līdz valsts dibināšanai. Sākotnēji laiks, protams, met lielākas cilpas, arī aiļu tabulā ir
mazāk. Laikam ritot, notikumu plūsma kļūst aizvien blīvāka, tāpēc hronikas idejas autors ir saucis
palīgā dažādu jomu speciālistus, un autoru lokā iesaistīti arī Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane
Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte. Katra individuālais devums gan nav atšifrēts. Autori
iekļaujas vienotā laika un notikumu plūsmā. Grāmata, pirmkārt, ir uzziņas un izziņas materiāls bez
alternatīvas šādā koncentrētā veidā, bet, otrkārt, grāmata ir arī stāsts. Astoņu aiļu informācijas
savienojums veido puzles attēlu, kuram ir dziļuma un plašuma dimensija, un kas sastatījumā jau ar
katru nākamo rindu rada gaismu, ēnu, krāsu, noskaņu maiņas. Apjomīgā izdevuma poligrāfiskajai
realizācijai apgāds ir atradis lasītājam maksimāli draudzīgu iesējumu. Grāmata ir varena, tomēr to
var rokā noturēt, un tā arī nav ļoti smaga, papīrs ir patīkams – plāns un viegls, bet ne netverami
gaisīgs. 21. gadsimta kontekstā gan būtu nepieciešams domāt par šāda izdevuma elektronisku
versiju, kurā būtu iespējams laika gaitā precizēt, uzlabot, izķert “blusiņas”, kas nenovēršami
atradīsies, un izdevums būtu arī daudz ērtāk lietojams, ļaujot informāciju meklēt pēc dažādiem
atslēgvārdiem un citiem kritērijiem. Grāmata varētu kļūt par krietnu palīgu zinātkāram skolas
bērnam, par brīvā laika piepildījumu pensionāram, kā arī par atbalstu ikvienam, kam kaut kas
konkrēts atrodams latviešu nācijas laika straumē.
https://www.satori.lv/book/cilveki-un-notikumi-latviesu-zemes-no-ledus-aiziesanas-lidz-latvijas-valstij
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izdota-hronika-par-notikumiem-latviesu-zemes-no-ledus-aiziesanas.a112055/?
fbclid=IwAR0lxLH0AqGIomu17PMGaBIFb3MdWzgr5P_uSiTzaSEwIHoSPkIwnKeDHjY
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Piemares vējos. Lejaskurzemes prozas un dzejas krājums. Sastādītāji Anda Kuduma, Linda Zulmane,
Edgars Lāms. Rīga : Jumava, 2018. 224 lpp. ISBN 9789934202759.
Reģionāli kopkrājumi jaunajos laikos kļuvuši par stabilu grāmatniecības un rakstniecības ainavas
iezīmi. Lejaskurzeme šajā daudzveidības un dažādības iekopšanas laukā laika gaitā ir bijusi sevišķi
rosīga, un šajā gadsimtā šis ir jau septītais kopkrājums, kura veidošanā, kā ievadā teikts, apvienojušies
novadam piederīgie “rakstnieki un vienkārši rakstītāji” (5. lpp.). Autoru ir daudz, un tekstu arī daudz.
Dažādība liela. Arī varēšana dažāda. Daļa tekstu piedāvā nepretenciozas personīgas pieredzes un
atmiņu ainiņas, citi meklē intriģējošus sižetiski kompozicionālus paņēmienus, daži orientējas uz
valodiski stilistiskiem meklējumiem. Īpaši krājumā jūtama Lejaskurzemes valodas īpatnību klātbūtne,
un daža laba leksiska vienība pārnovadniekam var arī palikt nesaprotama. Kopumā krājumam piemīt
kalendārisks kaleidoskopiskums vai, gastronomiski izsakoties, – patīkams latvietim tik mīļais
rasoliskums. Patērējot maģām porcijām, nelielais krājums piedāvā patīkamu lasāmvielu diezgan
daudziem ziemas svētdienu rītiem vai vakariem, ļaujot ik pa laikam lasītājam iesaukties – “ak, pasaulīt,
tu ļaužu ēka”.
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/foto-video-ar-autoru-lasijumiem-atver-lejaskurzemes-krajumu-piemares-vejos138018

Atslēgvārdi:
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Virza, Edvarts. Raksti. 7. sējums. Recenzijas un apceres par literatūru, mākslu, teātri un
kultūrpolitiku. Rīga : Zinātne, [2018]. 1437 lpp. ISBN 9789934549663.
Latvijas valsti pasludināja īsi pirms Edvarta Virzas 35. dzimšanas dienas. Šobrīd – valsts simtgadē, kad
arī dzejnieks tiek pieminēts viņa 135. gadadienā, kā dāvanu valstij un ikvienam tās iedzīvotājam
saņemam apgāda “Zinātne” sarūpētos dedzīgā patriota un lieliskā dzejnieka Edvarta Virzas “Rakstus”,
kuru izdošanu noslēdz 7. sējuma iznākšana. Neraugoties uz to, ka padomju vara Virzu kā nezāli (kāda
dīvaina pseidonīma un realitātes sasaukšanās) centās iznīdēt, kopumā viņa darbi tomēr ir apkopoti
trijās plašākās rakstu kopojumu versijās. Pirmie “Kopoti raksti” trijos sējumos iznāca vēl dzejnieka
dzīves laikā – 1938. un 1939. gadā. Ilgāks laiks bija nepieciešams, lai pie lasītājiem nonāktu trimdā
sagatavotie “Virzas raksti” 4 sējumos, kas tika publicēti no 1958. gada līdz 1966. gadam. Nule pabeigtie
apgāda “Zinātne” “Raksti” ir jauna pakāpe Edvarta Virzas mantojuma apguvē, un šajā ziņā izcili nopelni
pienākas rakstu sastādītājai Andai Kubuliņai. Pirmais sējums iznāca 2005. gadā. Laiku prasīja gan
tekstu zinātniska komentēšana, gan precīzu bibliogrāfisku uzziņu izstrāde, ko veikusi Velga Kince, gan
naudas vākšana, kur liela nozīme bijusi dzejnieka mazmeitai Annai Žīgurei. Raksti pie lasītājiem nāk
Zemgales zaļuma krāsā ar labības vārpām uz vāka – katram sējumam tā kārtas numuram atbilstošs
vārpu skaits (mākslinieks Aldis Aleks). Katrā Latvijas bibliotēkā nu vajadzētu iešalkot šīm 28 vārpām –
gan lasīšanas priekam, gan tēvzemes izzināšanai. Pēdējais – 7. – sējums īpaši nozīmīgs ir tieši otrajā
aspektā, jo vienkopus 1440 lappusēs piedāvā ieskatu Virzas apcerniecībā un publicistikā, kas ne vien
padziļināti atklāj dzejnieka estētiskos ideālus un sabiedriski politiskos uzskatus, bet arī ir spilgta
detalizēta liecība Latvijas kultūras dzīvei pirms Otrā pasaules kara. Šajās lappusēs atdzīvojas zaudētā
Latvija, un lasītājam liek domāt, cik vēl dzīva ir saikne ar to, vai un kā iespējama okupācijas nodarījumu
dziedēšana nācijas kultūrapziņā. Sējumu noslēdz redaktores Sigitas Kušneres sastādītais personu
rādītājs, kas ietver vairāk nekā 1000 Virzas tekstos pieminēto dažādu laikmetu un kultūru personību,
kas veido mūžam zaļojošu dievu un cilvēku mežu, kur pa vidu noplīv arī ļaunu daimonu ēnas.
http://www.zinatnesgramatas.lv/lv/edvarts-virza--raksti--7--s%C4%93jums_-sast---koment%C4%81ru-un-portretskices-autoreanda-kubuli%C5%86a
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Mārtiņš Laizāns:
Vecgrāvis, Viesturs. Mani sveicina zvaigznes... R
 īga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 250 lpp. ISBN
9789934183805.
Literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis, kurš šogad savu dzīves koku apgredzenojis ar jo īpaši apaļo
70. dzīves gājuma gredzenu, piedāvā latviešu lasītājiem savas pētnieciskās impresijas un ieskatus
latviešu dzejas romantiskajā pasaules izjūtā. Emeritētā profesora Vecgrāvja veikums “Mani sveicina
zvaigznes...” ir jubilāra dāvana visiem, kurus interesē latviešu literatūra, jo īpaši romantisma
sakņotnes un lapotnes tajā. Romantiskā pasaules izjūta vijas cauri ne tikai dainām, bet arī ir nozīmīgs
latviešu nācijas un valsts tapšanas faktors, kas turpina pastāvēt mūsdienu Latvijas mākslinieku
darbos, kā arī ikdienas pasaulskatījumā. Viestura Vecgrāvja darbs, kurā apkopotas īsas esejas par
nozīmīgu latviešu dzejnieku izpausmēm romantismā, būs draudzīgs iepazīstinātājs nezinātājiem un
baudāms atgādinājums zinātājiem par mūžam klātesošo un kultūrveidojošo romantisma dzīslu
latviešu mākslā. Grāmata noteikti būs vērtīga vaduguns visiem, kas vēlas labāk izprast latviešu
literārās kultūras pamatautoru kontekstus un kultūrsakarus no Ausekļa līdz mūsdienām. Impresijas
un ieskats latviešu literatūras romantismā un neoromantismā secīgi ved lasītājus no romantisma
sākotnes pie atsevišķu autoru, darbu un parādību izpētes un aplūkojuma. Lielisks palīgs ir pielikumi,
kuros aplūkoti romantisma un jaunromantisma jēdzieni, kā arī literatūras saraksts un personu
rādītājs. Pēc Viestura Vecgrāvja veikuma iepazīšanas arī lasītājs jutīs, ka viņu sveicina zvaigznes.
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/46303

Atslēgvārdi:
latviešu literatūras vēsture, romantisms, neoromantisms

Viguls, Arvis. Grāmata. Krājuma redaktors Kārlis Vērdiņš. Rīga : Orbīta, 2018. 112 lpp. ISBN
9789934875304.
Tekstgrupas “Orbīta” jaunās grāmatu sērijas “Orbītas bibliotēka” ievadījumā izdots Arvja Vigula trešais
dzejas krājums ar nosaukumu “Grāmata”, kurā lasāma dzeja, kas sacerēta no 2011. līdz 2017. gadam.
Tiem, kas jau iepazinuši latviešu jaunās paaudzes (Viguls, Ostups, Zeļģis u. c.) dzejas rokrakstu, šis
krājums būs kā brieduma apliecinājums, kad “iz apvāršņa iznirst vēl jaunāka dzejdaru paaudze” (Ķirķis,
Meļķe, Ēcis, Veips u. c.). Tiem, kam Vigula vārds neko neizsaka, šis noteikti būs darbs, kas ļaus uzlūkot
jauna mūsdienu pilsētnieka izjūtas gan ielu tīklojumā, gan savas istabas skavās, kur kontemplatīvā
gaisotnē dzīve atstāj savas rētas gan dvēselē, gan miesā, tās abas gan kropļojot, gan izrotājot. Kopā ar
Vigula krājumiem “Istaba” un “5.00”, šis dzejoļu apkopojums veido triptihu, kas lasītājam ļauj ieraudzīt
gan stabilo un noturīgo Vigula dzejas poētikā, gan mainīgo (kā ir maz, taču tas noteikti nav trūkums!).
Šis krājums neliek vilties, ļauj paļauties, ka atkal sastapsim kvalitatīvu, izsvērtu un izkoptu dzeju.
“Grāmata” noteikti nav nekādas pārmērīgas eksperimentēšanas paraugs, tādējādi visiem, kam šķiet, ka
dzeja, it sevišķi mūsdienu, ir pārāk nesaprotama un sarežģīta uztverei, ļaus ar pazīstamu un ikdienišķu
tēlu klātbūtni (“Grāmata”, “Frizētavā”, “Pie zobārsta”) iepazīt veselas paaudzes dzejisko rokrakstu. Šis
krājums, iespējams, pēc desmitgades jau būs etalons un paraugs pēdējās desmitgades latviešu dzejai,
tātad, klasika. Līdz ar to “Grāmata” ir lasīšanas vērta.
https://www.youtube.com/watch?v=9O_OblELuNg
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/gramatu-serija-_orbitas-biblioteka_-klaja-nak-kirila-kobrina-un-arvja-vigula-darbi14203912
https://www.satori.lv/book/gramata-3

Atslēgvārdi:
latviešu mūsdienu jauno autoru dzeja

Ieva Kalniņa:
Rancāne, Anna. Prīca i klusiešona. R
 ēzekne : Latgolys Studentu centrs, 2018. 128 lpp. ISBN
9789934829154.
Annas Rancānes dzejas grāmatā “Prīca un klusiešona” apkopoti dzejoļi un domu izteikumi latviešu
un latgaliešu rakstu valodā. Dzejniece vienmēr uzsvērusi, ka latviešu vai latgaliešu rakstu tradīcijas
izvēle nav iepriekš paredzama, un to nosaka pats teksts, šoreiz dzejoļi ir rakstīti pārsvarā latgaliski,
bet pārdomas – latviski. Domu un noskaņu atspīdumus autore nosaukusi par naktsrakstiem, tie rit
no vasaras līdz pavasarim. Daži naktsraksti ir vairāku rindkopu garumā, citi – tikai pāris rindiņu gari:
“Jūtos priecīga, jo IR pavasaris. Jūtos bēdīga, jo IR pavasaris. Kā lai saprot savu sirdi?” Rancānes
dzejas sieviete ir nobriedusi, daudz zaudējusi un piedzīvojusi personība, kas spēj saskatīt dzīves un
dabas harmoniju un daudzkrāsainību, kas spēj mīlēt un alkst mīlestību un vīrieša aizsardzību, bet ir
arī pietiekami stipra, lai būtu viena. Viņa spēj saklausīt un novērtēt klusumu, un just prieku par dzīvi.
Dzejoļu krājumam ir skaists dizains, to rotā Gundegas Rancānes astoņas gleznas: “Rāzna”, “Būs
āboli”, “Ceriņi” u. c. Grāmatas beigās ievietota vārdnīca (vuordineica), kurā paskaidroti Rancānes
dzejā atrodamie izloksnes vārdi ar latgaliešu normatīvās leksikas vārdiem – stulps – stabs, nūceja
– cereiba, lataka – luostaka, lāsteka. Dzejas krājums “Prīca un klusiešona” aicina uz mierīgām
vakara pārdomām un noskaņām, tas atklāj latviešu valodas bagātību un skaistumu. Krājums būs
gan jauka dāvana Ziemassvētkos, gan iespēja visā Latvijā iepazīties ar latgaliešu dzeju un valodu.
Lielākais prieks, protams, latgaliešu literatūras cienītājiem.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/izdota-jauna-annas-rancanes-dzejas-gramata-prica-i-klusiesona.a294050
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/anna-rancane.-_prica-i-klusiesona_-14205969
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/intervija-ar-dzejnieci-annu-rancani.-es-vienalga-par-to-rakstisu-14208180

Atslēgvārdi:
latviešu dzeja, latgaliešu dzeja

Melgalve, Ieva. Vēsais prāts : romāns. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2018. 189 lpp. ISBN 9789934079801.
Ieva Melgalve ir latviešu fantāzijas romānu autore, bet viņas jaunais romāns ir detektīvs par ļoti
modernu pasauli, kurā slepkavībai izmanto dronus, kurā nozīmīgas ir aplikācijas, kodi, krionika.
Burvīga ir noslepkavotās Helēnas galvas pazušana un aizceļošana uz modernāku valsti attieksmē
pret nemirstību. Lasītājam ir iespēja uzzināt, kā mirstot vannā sagatavot savu ķermeni atdzimšanai
un kā labāk transportēt galvu. Bet ja viena galējība ir noslepkavotās Helēnas aizraušanās ar
atdzimšanu pēc n-tiem gadiem, tad otra tendence ir cenšanās saglabāt konservatīvi kristīgās
vērtības pat ar ļoti dīvainiem paņēmieniem. Blondajam izmeklētājam Ivaram jāatrod slepkava spožu
dīvaiņu vidū, viņa labākā īpašība ir spēja mācīties gan šaurā nozīmē – apgūstot zināšanas par cilvēka
sasaldēšanu nākotnei, gan plašā nozīmē – mācoties toleranci. Aizturēšanas aina ir patiesi jautra.
Romānu lasīt ir interesanti: slepkavu ātri nav iespējams izskaitļot, cilvēku raksturi ir spilgti, un viņi
dzīvo maģijas, virtuālā un pragmātikas sajaukumu pasaulē. Nemirstība ir vilinoša. Romāns adresēts
lasītājam, kuram patīk detektīvi, kā arī tiem, kam interesē krionika.
https://www.lu.lv/en/izstrade/bvef/news/ul-media/news/zina/t/46002
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/153680-vesais_prats.html

Atslēgvārdi:
latviešu detektīvromāni, fantastika, krionika

Sigita Kušnere:
Dimante, Inguna. Nāve Kraukļu ciemā. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2018. 192 lpp. ISBN 9789934073564.
Mūsdienās par labākajiem kriminālromānu rakstītājiem tiek atzīti skandināvi, no seniem laikiem –
arī franču un angļu autori. Tomēr arī latviešu rakstnieki – jo īpaši rakstnieces – ar katru nākamo
darbu apliecina, ka mūsu oriģinālprozā kriminālromāna žanrs ir dzīvotspējīgs. Ingunas Dimantes
jaunajā romānā visnotaļ raiti savīta kriminālintriga – seni noslēpumi, naudas kāre, dažādas viltības,
kas noved pie nežēlīga nozieguma, kam vēlāk seko arī citi. Viena no teksta lielākajām veiksmēm ir
jaunās prokurores Megijas tēla portretējums. Tas papildināts ar latviešu prozā nebūt ne bieži
sastopamu erotikas pieskaņu, kas nav nedz garlaikojoši puritāniska, nedz pārlieku pārsātināta,
atstājot brīvu telpu fantāzijai. Lai arī romāna tēli ir tipizēti – glītā un gudrā prokurore, bagātais,
ietekmīgais un nenoliedzami valdzinošais advokāts u. tml. –, rakstniecei izdevies variēt it kā iepriekš
paredzamo sižeta struktūru, tādēļ pēc pirmajām lappusēm pat prātā neienāk, kurš ir īstais vainīgais.
Sižeta atrisinājums varbūt sanācis nedaudz vienkāršots, tomēr kopumā grāmata spēj aizraut un
noteikti ir lasīšanai veltītā laika vērta. Cerams, romānam būs turpinājums – grāmatas beigas vedina
domāt, ka Megija kļūs par izcilu izmeklētāju.
https://www.lu.lv/en/jf/par-mums/ul-media/news/zina/t/43177
https://esungramata.wordpress.com/2018/07/22/nave-krauklu-ciema-inguna-dimante

Atslēgvārdi:
latviešu detektīvs

Diana Kaņepa:
Žolude, Inga. Materia botanica. R
 īga : Dienas Grāmata, 2018. 352 lpp. ISBN 9789934546693.
Pēc desmit gadiem kopš Ingas Žoludes romāna “Siltā zeme” iznākšanas, latviešu literatūras telpā
tiek izdots Žoludes romāns “Materia Botanica”, kas ir gan turpinājums romānam “Silta zeme”, gan
gluži jauns un aizraujošs vēstījums par cilvēkiem un dabu – šo abu matēriju simbiozi. Romāna
vēstījums tiek izklāstīts caur garīgi nestabila tēla Daniela pasaules redzējumu, kas ir tik savdabīgs,
detalizēts, sarežģīts un košs, ka mūsdienu literatūras lasītājs nepaliks vienaldzīgs. Romāna galvenais
varonis mīt nemitīgā izvēlē. Viņš atrodas vibrējošā balansā starp ilūzijām un realitāti, starp laiku un
telpu, starp mīļoto sievieti un māsu. Vistuvākā un visskaidrākā Danielam ir daba, caur kuru viņš atklāj
sevi, savas intīmās saiknes ar apkārtējiem, kā arī citas likumsakarības cilvēka eksistencē. Tas ir
stāsts par cilvēku, kurš meklē ceļu uz cilvēcīgu pasauli kādā sev tuvā vietā. Grāmata noteikti patiks
tiem, kas literatūrā nebīstas apmaldīties nekonkrētā laiktelpā, to baudīs tie, kas ir pietiekami drosmīgi,
lai stātos pretī sirreāliem tēliem un strauji mainīgai videi, kā arī tiem, kas respektē poētisku un
kopumā neordināru prozas formu.
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_materia-botanica_-recenzija.-ieaugt-siltaja-zeme-14208690
https://www.satori.lv/article/materia-botanica-romana-fragments

Atslēgvārdi:
latviešu romāni

Undīne Kalniņa:
Avotiņa, Daina. Soliņš pie Salacas. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2018. 236 lpp. ISBN 9789934077920.
Daina Avotiņa ir latviešu dzejniece, prozaiķe, kā arī tulkotāja un atdzejotāja no lietuviešu valodas.
Viņa saistījusi ar saiknēm un literatūru abas brāļu zemes, par ko autore stāsta arī savā jaunajā
grāmatā. Tā ir kā atskats literārajās gaitās un notikumos vēstuļu un nelielu komentāru veidā.
Vēstuļu sarakste noris starp Dainu Avotiņu un lietuviešu dzejnieku un tulkotāju Alfonu Maldoni
(1929–2007) no 1966. gada līdz pat Maldoņa nāves gadam. Vispirms jau tā ir neatkārtojama
draudzība, kas saista šos abus rakstniekus, kā arī atklātība un uzticēšanās. Un arī kopīgas intereses
– uzturēt dzīvu saikni starp latviešu un lietuviešu literatūru un tās radītājiem. Tiek aprakstīti daudzi
pasākumi, kuros tikušies ne vien abi galvenie grāmatas varoņi, bet arī citi viņu draugi – I. Ziedonis,
O. Vācietis, M. Čaklais, J. Marcinkevičs, A. Baltaķis, K. Skujenieks u. c. No vēstulēm atklājas arī
izdevniecību sūrā ikdiena gan Latvijā, gan Lietuvā, cīņa ar cenzūru, cīņa par katru iespiesto rindiņu,
cīņa ar tulkojumiem un atdzejojumiem. Tās atklāj, cik liels, neatkarīgs spēks savulaik bijis dzejā. No
vēstules uz vēstuli lasītājs tiek iepazīstināts arī ar pašu rakstnieku ikdienas dzīvi, ģimenēm, spraigo
darba dzīves periodu, vecuma kaitēm un atziņām par dzīves patiesām vērtībām, kuras rodas,
saprotot, ka ikviena mūža dienas ir skaitītas. “Soliņš pie Salacas”, kas tapis rakstnieces
vecmammas dzimtas mājās pie Salacas, ir skats pagātnē, sāpīga drauga zaudējuma un cilvēciskas,
vārdos vēl neaprakstāmas mīlestības stāsts.
http://www.aloja.lv/2018/11/20/gramatas-solins-pie-salacas-atversanas-svetki-staiceles-pilsetas-biblioteka
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/165573-solins_pie_salacas.html

Atslēgvārdi:
latviešu un lietuviešu literārie sakari, literārā jaunrade, izdevējdarbība, cenzūra

Estere Kalks-Ķere:
Vinogradova, Laura. izelpas : stāsti. R
 īga : Zvaigzne ABC, 2018. 112 lpp. ISBN 9789934075988.
Laura Vinogradova literatūrā debitēja 2017. gadā, kad izdeva grāmatu bērniem “Snīpulītis no
Snīpuļciema”, taču šogad viņa atgriezusies, lai sevi pieteiktu īsprozas žanrā ar stāstu krājumu
“izelpas”. Astoņu stāstu centrā ir mūsdienu latviešu sieviete dažādos vecumos – tiek atklātas gan
bērna izjūtas, jau agrā bērnībā zaudējot kādu no vecākiem un ciešot no traumējošas seksualitātes,
gan četrdesmitgadīgas vecmeitas ilgas tikt mīlētai un uzklausītai, gan arī sāpes, pārdzīvojumi un
nevarība vecumdienās. Vienkāršajos, tomēr tik patiesajos stāstos rakstniece atklājusi sievietes
iekšējo pasauli – vientulību, ilgas, dusmas par netaisnību, daudzu jautājumu uzdošanu, kā arī sāpes
par negaidītiem dzīves triecieniem. Tomēr smeldzīgajos stāstos pavīd arī cerības stariņi,
pieķeršanās dzīvībai, apņēmība par spīti dzīvei to dzīvot un baudīt. “Izelpas” ir grāmata, kas ar savu
emocionālo spriedzi atstāj izteiktu pēcgaršu, atstāj telpu pār-domām un pēc-domām. Pēc grāmatas
izlasīšanas, tāpat kā stāsta “Kafija un zemenes” varonei, gribas teikt, ka es “apstājos un ieelpoju to
visu vēl kādu brīdi” (10. lpp.) Un šis brīdis nemaz nav tik īss.
https://www.tvnet.lv/6445909/stasti-izelpojot-klaja-nak-lauras-vinogradovas-stastu-krajums

Atslēgvārdi:
latviešu literatūra, stāsti

Liene Bokmane:
Lācītis, Vilis. Sekss un vardarbība. Rīga : Mansards, 2018. 317 lpp. ISBN 9789934877155.
Sekss un vardarbība no pirmā acu uzmetiena var izklausīties ļoti skaļi, taču, zinot Viļa Lācīša līdz
detaļām noslīpēto humoru, šie vārdi romāna gaitā izraisa smieklus. Autora ikdienas krāšņajā valodā
ietērptos stāstos var sastapt pavisam vienkāršu cilvēku ikdienu, sarunas un domas. Prasmīgi
apspēlējot gan brigadieru situācijas, gan rakstot eseju par maisiņu un vēl, un vēl, un vēl, V. Lācītis ne
tikai liek smieties, bet rosina arī domāt caur neparastām, asprātīgām un brīžiem absurdām
līdzībām. Visos stāstos autors prasmīgi iekļauj redzes, dzirdes un smaržu gleznas. Tāpat – vai
zināt, ko nozīmē vārds “kirdyk” vai “čuvaks”? Autors caur ikdienišķo valodu mūs arī izglīto,
paskaidrojot šos tik novalkātos vārdus zem teksta. Turklāt V. Lācītis liek nojaust, ka ir zinošs
daudzās jomās. Ne ikviens zinās, kā pareizi lietot dažāda veida dakšiņas un kā citā valodā sauc
perfektā konsistencē izvārītus makaronus. Tiem, kuri jau iepazinuši V. Lācīša daiļradi, šis būs
baudāms turpinājums. Tiem, kuri to nav vēl paguvuši, būs patīkams atklājums. Noteikti iesaku
visiem, kuri vēlas savu organismu papildināt ar C vitamīna devu!
https://www.tvnet.lv/6470089/klaja-nak-vila-lacisa-stastu-krajums-sekss-un-vardarbiba
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/izdots-vila-lacisa-stastu-krajums-sekss-un-vardarbiba.d?id=50641695
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nacis-vila-lacisa-stastu-krajums-sekss-un-vardarbiba.a301658

Atslēgvārdi:
latviešu stāsti

LNB Nozaru literatūras centrs:

Maija Krūmiņa:
Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks. Rīga : Jumava, 2018. 326 lpp. ISBN
9789934202506.
Žurnālistes Baibas Šābertes grāmatas kodolu veido Gunāra Astras (1931–1988), ievērojamā PSRS
okupācijas laika disidenta, viņa radinieku un laikabiedru vēstules, arhīvu dokumenti un citi materiāli,
kas ļauj izsekot viņa dzīves līkločiem. Grāmatas noslēgumā autore atgādina arī šodien tik nozīmīgos
Gunāra Astras pēdējā vēstulē rakstītos vārdus “(..) tajās dienās, kad mūsu karogs lepni un brīvi plīvos
pār Latviju, es būšu jūsu vidū. Tautas vienībā – Latvijas dzīvība”.
http://arhivs.talsuvestis.lv/lv/zinas/objektivi-uzrakstits-vertigs-darbs-par-gunaru-astru-un-vina-laiku

Atslēgvārdi:
Gunārs Astra, padomju disidenti, Padomju Latvija, represijas

Zaudētā kaimiņbūšana : ebreji Latgales iedzīvotāju kultūras atmiņā. Rīga : muzejs “Ebreji Latvijā” ;
Rīgas Ebreju kopiena, 2018. 157 lpp. ISBN 9789934192692.
Rakstu krājumā “Zaudētā kaimiņbūšana : ebreji Latgales iedzīvotāju kultūras atmiņā”, kas balstīts uz
vairāk nekā 500 Latgalē ierakstītu interviju analīzes pamata, apkopotas gan atmiņas par ebrejiem,
gan arī priekšstati par ebreju kultūru, reliģiju un dzīvesveidu mūsdienu Latgales iedzīvotāju starpā.
Grāmata ļauj ne tikai ielūkoties ebreju tradīcijās pirmskara Latgalē, bet arī sniedz vielu pārdomām –
cik daudz mēs zinām par saviem kaimiņiem un kāda ir klišeju un stereotipu ietekme mūsu
priekšstatos par citādo.
http://www.ebrejumuzejs.lv/lv/item/312-ebreji_latgales_iedzivotaju_atmina_lekcija_un_gramatas_atklasana.html

Atslēgvārdi:
ebreji Latvijā, Latgales iedzīvotāji

Zane Krūmiņa:
Gereiša, Zīle. Mediācija. Jēdzieni, testi, lomu spēles : mācību grāmata. Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2018. 174 lpp. ISBN 9789934508646.
2014. gada 22. maijā Saeima pieņēma Mediācijas likumu, kurš pavēra jaunas iespējas strīdu
risināšanai ārpus tiesu sistēmas ietvariem. Jaunais regulējums ieviesa būtiskas izmaiņas strīdu
risināšanas kultūrā Latvijas sabiedrībā. Mediācija ļauj vienkāršāk pārvarēt sabiedrībā pastāvošo
psiholoģisko barjeru, kura izveidojusies pret juristiem un tiesām. Savu ieguldījumu šajā procesā
devis arī grāmatu apgāds “Tiesu namu aģentūra”, kas šogad oktobra vidū laidis klajā mācību
grāmatu “Mediācija. Jēdzieni, testi, lomu spēles”. Izdevuma autores (Zīle Gereiša, Līga Kirstuka un
Evija Kļave) ir sertificētas un praktizējošas mediatores. Līdzīgi kā mediatoru sertifikācijas
eksāmenam, grāmatai ir trīs daļas. Pirmajā daļā apkopoti mediācijas procesā izmantotie termini un
jēdzieni, kuru skaidrošanā autores izmanto ne vien tiesību aktus, bet arī mācību literatūru un citus
mediācijas jomas informācijas avotus. Otrā daļa ietver teorētisko zināšanu pārbaudes testus. Pēc
satura šie testi atbilst tiem, kādus pilda sertificēti mediatoru kandidāti, kārtojot sertifikācijas
pārbaudījumu. Savukārt trešajā daļā autores piedāvā lomu spēles ar pievienotu teorētisko zināšanu
materiālu apkopojumu vai praktisku vingrinājumu specifisku mediatora prasmju attīstīšanai.
Grāmatas adresāts – topošie mediatori un juridiskās nozares studenti. Taču to varēs izmantot arī
juristi, tiesneši, policijas un sociālie darbinieki, pedagogi un psihologi, kuri savā profesionālajā
darbībā tieši vai pastarpināti iesaistīti domstarpību risināšanā.
https://tnagramatas.tna.lv/lv/product/500
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/44820
http://www.mediacija.lv/?Aktualit%C4%81tes&id=303

Atslēgvārdi:
mediācija, mediatori, lomu spēles, samierināšana (tiesības), komunikācija (tiesības)

LNB Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītava:

Katrīna Teivāne-Korpa:
Avotiņa, Austra. Latvijas katoļu baznīcas. Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa ;
fotogrāfi: Jānis Brencis un Ilmārs Znotiņš; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja; ievads: Zbigņevs
Stankevičs. Rīga : Jumava, 2018. 237 lpp. ISBN 9789934202810.
Albums “Latvijas katoļu baznīcas” ir autoru kolektīva – Austras Avotiņas, Andra Priedes, Ojāra
Spārīša un Daces Vosas – kopdarbs. Šajā enciklopēdiskajā izdevumā iekļautas simts Latvijas
Romas katoļu baznīcas, un grāmata atspoguļo visu Latvijas novadu sakrālās mākslas vērtīgākos
pieminekļus – Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas-Rēzeknes diecēzes dievnamus. Par katru
grāmatā iekļauto dievnamu vienā atvērumā atrodami galvenie vēsturiskie dati un ēkas
raksturojums, ko papildina krāsainas interjera priekšmetu un detaļu fotogrāfijas; īpaši vērtīgu šo
izdevumu dara ilustratīvā materiāla pirmpublicējumi. Grāmata ir apjomīgs ceļvedis Latvijas Romas
katoļu baznīcās visiem interesentiem, kas vēlas izzināt to vēsturi un mākslas stilu iezīmes gan
arhitektonisko vērtību, gan interjera skulpturālo elementu un detaļu daudzveidībā. Grāmatas
pielikumā atrodamas izdevumā minēto dievnamu adreses. “No Vidzemes katoļu baznīcām albumā
iekļautas kardināla Jāņa Pujata pontifikāta laikā (1991–2010) būvētas jaunās svētnīcas, jo, atskaitot
trīs Vecrīgas dievnamus, Rīgas arhidiecēzes pārziņā nav gandrīz nevienas par simts gadiem
vecākas baznīcas, toties sadaļā par Latgali lielākā daļa ir tieši senās baroka laika svētnīcas, mūsu
krāšņākie sakrālās mākslas piemēri, kuros uzzied profesionālās un tautas mākslas simbioze.
Kurzeme un Zemgale varēja veidot skaitliski samērā līdzsvarotu kombināciju starp senatnes un
mūsdienu sakrālās mākslas paraugiem, jo par spīti reliģiskajiem ierobežojumiem hercogistes laikā
(1561–1795) atsevišķus spožus baroka pieminekļus (Skaistkalne, Kuldīga) šo divu novadu
katoļticīgie spēja uzbūvēt, bet vienlaikus šajos novados 90. gadu vidū auga nepieciešamība pēc
jauniem dievnamiem, kuru celtniecībā vai pārbūvē kļuva slavens priesteris Andrejs Mediņš
(piemēram, albumā iekļautie Kolkas, Talsu, Saldus un Kandavas dievnami),” par albumā iekļautajiem
dievnamiem stāsta A. Priede.
http://katolis.lv/zinas/article/latvijas-skaistakas-katolu-baznicas-viena-albuma.html

Atslēgvārdi:
Latvijas katoļu baznīcas, sakrālā arhitektūra, baznīcu vēsture

Vilis Rīdzenieks. Sastādītāja Katrīna Teivāne-Korpa. Rīga : Neputns, 2018. 489 lpp. ISBN
9789934565564.
Grāmata “Vilis Rīdzenieks” ir pirmais apjomīgais izdevums, kas veltīts kādam no 20. gadsimta
pirmās puses latviešu fotogrāfiem. Rīdzenieka vārds šodien galvenokārt saistās ar vienu no
nozīmīgākajām nacionālajām relikvijām – Latvijas valsts proklamēšanas notikuma vienīgo
fotogrāfiju, tomēr tas ir tikai viens no viņa darbiem. Fotogrāfa atstātais mantojums ir ļoti plašs un
daudzveidīgs. Tās ir vēsturiskas reportāžas un foto sērijas, kas vēsta par valsts veidošanos, brīvības
cīņām, Latvijas pilsētām, to izaugsmi un cilvēkiem. Tie ir vēsturiskās tehnikās veidoti mākslas darbi,
kuros kā centrālais motīvs izvirzās Latvijas ainavas noskaņa un savdabība. Tie ir arī leģendārajā
fotosalonā “Klio” radītie Latvijas kultūras un sabiedrisko darbinieku portreti. Apjomīgo fotogrāfiju
izlasi papildina analītiski teksti, kuru autori ir mākslas zinātnieces Katrīna Teivāne-Korpa un Alise
Tīfentāle, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, muzeoloģe Lauma Lanceniece un fotogrāfs Gunārs
Janaitis. Izdevums sniedz vispārīgu Rīdzenieka dzīves un darbības apskatu, iezīmē plašāku
laikmeta un fotogrāfijas vēstures kontekstu pasaulē un Latvijā, kā arī pievēršas fotogrāfa darba
specifikai 20. gadsimta sākumā.
http://neputns.lv/book/vilis-ridzenieks/#.XBTm81UzaUk
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vilis-ridzenieks-vienigas-fotografijas-autors-ari-iecienits-salo.a111818
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/nacijas-vizuala-atmina-fotografija-klaja-laists-albums-vilis-ridzenieks.a301154

Atslēgvārdi:
latviešu fotogrāfijas vēsture, Vilis Rīdzenieks

Toms Herings:
Jauja, Zigmārs, Perevoščikovs, Jurijs, Uzulniece, Anita. Zudušos kinoteātrus meklējot. R
 īga :
Jumava, 2018. 167 lpp. ISBN 9789934202711.
Pēc profesijas būdams arhitekts, grāmatas idejas autors Zigmārs Jauja ir kino cienītājs, kurš, stāstu
aizsākot ar savu bērnības ceļu izsekošanu pa dažādajiem vairs mūsdienās neeksistējošiem kino
namiem, apkopojis un dokumentējis padomju Rīgas kinoteātru vēsturi – ēku atrašanās vietas, to
agrāko un pašreizējo stāvokli, kinoteātru skaita izmaiņas laika gaitā, arhitektu ieceres un cīņu ar
laikmeta politiskajiem griežiem. Piedāvāts arī neliels ieskats kino izrādīšanas norisēs – no
pirmsākumiem 20. gadsimta sākumā un pirmās brīvvalsts laikā. Grāmatas pievienotā vērtība ir foto
dokumentācija, kuru gan varētu vēlēties aptverošāku. Tomēr jāatzīst, ka tā ir pirmais šāda veida
informācijas apkopojums, kas gana lielai mūsdienu sabiedrības daļai vēl rosina atmiņas par
aizgājušajiem laikiem, bet citiem dod iespēju aptvert kino baudīšanas kultūras pārmaiņas, kuras, lai
arī būtiski ietekmējusi sabiedrības interese un pieprasījums, tomēr galvenokārt noteikuši attiecīgā
laika varas uzstādījumi.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kino-foto-un-tv/kinoteatri-padomju-riga-iznakusi-gramata-zudusos-kinoteatrus-meklejot.
a298841
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/stasti-par-nostalgiju-bez-nostalgijas-zudusajiem-rigas-kinoteatriem-papedam.d?id=50632385

Atslēgvārdi:
Latvijas kino vēsture, kinoteātri, Rīgas vēsture

Rubenis, Andris. Mākslas vēstures priekšvēsture. Rīga : autora izdevums, 2017. 200 lpp. ISBN
9789934861024.
Ar ieguldīto vairāk nekā 40 gadu pasniedzēja un pētnieka darbu filosofijas un kultūras vēstures jomā
autors ir izveidojis Rietumu kultūras un ideju vēstures zināšanu kodolu – grāmatu klāstu latviešu
valodā. Vairāku pēdējo autora monogrāﬁju pamatā bijusi rietumnieciskās kultūras un mākslas
mijiedarbības caurskatīšana dažādos laikmetos. Šajā izdevumā aplūkoti “paši pamati”. Autors
raksta: “Māksla ir visur, it īpaši – ja kādu objektu izstāda un tam pievieno nosaukumu. Mākslu no
nemākslas bieži nevar atšķirt. Tas nozīmē arī nepieciešamību “pa jaunam” apdomāt arī to, ar ko īsti
nodarbojas mākslas zinātne un kāds mūsdienās ir tās priekšmets. Varbūt ielūkošanās savā
pagātnē dos jaunu impulsu mākslas vēsturei šodienas situācijā? Par šo priekšvēsturi arī būs šis
sacerējums.”
https://www.lma.lv/aktuali/profesora-andra-rubena-gramatu-izstade-latvijas-makslas-akademijas-biblioteka
http://studija.lv/?parent=8264

Atslēgvārdi:
mākslas vēsture, filozofijas vēsture, mākslas vēsturnieki

Lancmanis, Imants. Rundāles pils II. Pils tuvplānā. R
 undāle : Rundāles pils muzejs, 2018. 572 lpp.
ISBN 9789934831591.
Nesen sagatavotā monogrāfija ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas “Rundāles pils. Vēsture” otrā
daļa. Tās autors ir Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis. Izdevumā apkopota
informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir
sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru,
gan iekštelpas. Galvenā uzmanība šajā izdevumā pievērsta nevis tekstam, bet attēliem. Monogrāfija
izdota latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem angļu valodā.
http://rundale.net/izdota-monografija-rundales-pils-ii-pils-tuvplana
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/rundales-pils-muzejs-atzimes-pils-282-jubileju-2239

Atslēgvārdi:
Rundāles pils, baroka arhitektūra, baroka māksla, rokoko māksla, restaurācija

LNB Bibliotēku attīstības centrs:
Vērdiņš, Kārlis. Dilles tante. Māksliniece Rebeka Lukošus. Rīga : Liels un mazs, 2018. 44 lpp. ISBN
9789934574221.
Pazīstot Kārļa Vērdiņa literāro rokrakstu, neliekas pārsteidzoši, ka jau tūlīt pēc klajā nākšanas “Dilles
tante” – diletante – sajūsminājusi gan mazus, gan lielus lasītājus. Bērniem adresētā poēma stāstu
par tanti grafomāni izklāsta vienlaikus ironiskā un labsirdīgā intonācijā, ļaujot lasītājam ik pa brīdim
smieties, ieraugot sižetā trāpīgi ievērptu detaļu vai asprātīgu raksturojumu. “Dilles tante” ir grāmata
bērniem, kuru vecāki vai vecvecāki ir gatavi lasīt ar viņiem kopā, tādējādi palīdzot noķert un izbaudīt
autora dāvināto prieka mirkli. Jo tieši pieaugušie vislabāk zina, ko nozīmē skriet ap pļavu piekto apli,
kas ir zagss un kā direktors datorā spēlē kārtis. Savukārt mākslinieces Rebekas Lukošus ar
krītiņiem un zīmuli veidotās ilustrācijas lieliski sader ar Kārļa Vērdiņa ironiskajiem pantiem un
paspilgtina poēmas lasīšanas dāvātos prieka mirkļus. Tieši tā domājam arī mēs: “Dilles tante” ir
grāmata priekam!
Rindas iedvesmai:
“Antis uzliek jauno šlipsi
Dilles tanti ved uz zagsu
Tur kur seniorus laulāt
Mēdz par samērīgu maksu
Zagsā sintezators spēlē
Jāvārdu teic Dille Antim
Un tad pēkšņi laulātāja
Sāk tiem lasīt svešus pantus”

