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„Ir jābūt ļoti, ļoti lielam, 

Lai kaut kur nekļūtu tu mazs;  

Bet vajag arī būt tik mazam, 

Lai paliek neaizsniegts kaut 

kas.”  

(Dz. Rinkule – Zemzare) 

Populārajai latviešu 

rakstniecei Dzidrai Rinkulei 

– Zemzarei ( 8.VII.1920 – 

4.XI. 2007) šogad paliktu deviņdesmit pieci gadi. 

Šķiet, ka ar šo, pārsvarā, bērnu grāmatu autori ik 

pa laikam iepazīstas aizvien jaunas paaudzes. 

Daļai no mums viņa palikusi atmiņā, kā 

rakstniece un savu grāmatu ilustratore, kas stāsta 

par dzīvniekiem grāmatās „Zuzīte”, „Lielais 

Munks, draiskulis Pīks un pārējie”, „Dzīvais 

koks”, „Mazulīši” un citas.  Rakstnieces literāri 

radošo gājumu piedāvājam izstādē “Dzīvās 

dabas pazinēja”.  
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Lai gan audzis trūcīgā zvejnieku ģimenē, 

Augusts Dombrovskis (28.VII.1845 – 

13.XI.1927) sasniedzis to garīguma un 

mecenātisma pakāpi, kas savulaik kalpojusi un 

vēl aizvien kalpo sabiedrībai. Viņa celtais 

Kultūras nams „Ziemeļblāzma” vairākkārt 

piedzīvojis atdzimšanu. Augusta Dombrovska 

darbus aizvien vajājušas neveiksmes, taču ar savu 

gribasspēku viņš pierādījis, ka spēj izdarīt 

šķietami neiespējamo. Vairāk par viņu un viņa 

darīto iespējams uzzināt Ulbrokas bibliotēkas 

tematiskajā izstādē „Uzņēmēja, mecenāta, 

autodidakta Augusta Dombrovska zelta 

sirds”. 
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Ulbrokas bibliotēkas organizēts teātra izrādes 

kolektīvs apmeklējums Otrdien, 11. augustā, 

plkst. 1830, Valmieras teātrī LMT Mansards 

zālē Elmāra Seņkova režijā zviedru literatūras 

klasiķa Augusta Strindberga luga “Nāves 

deja”. Lomās: Ieva Puķe, Aigars Apinis, Ivo 

Martinsons. 

“Jā, mani bērni, tā tās šūpoles šai dzīvītē 

šūpojas – vai nu tu esi uzšūpots augšā un braši 

lūkojies apkārt, vai arī esi nošūpots lejā un pēc 

tam tevi atkal nes augšup!” Augusts Strindbergs 

“Nāves deja” II 
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Rejs Bredberijs (1920.gada 22.augusts – 

2012.gada 5.jūnijs) literārajā vidē tiek uztverts kā 

populārākais ASV zinātniskās fantastikas, 

fantāzijas un šausmu literatūras autors. Itin daudzi 

no viņa darbiem skar iespējamo nākotni, kas ar 

laiku jau pārvērtusies realitātē. Tomēr, jāsaka, ka 

šī autora grāmatas skar arī psiholoģiskus 

jautājumus – draudzību, nodevību, svešādumu, 

cilvēciskas tieksmes un citus saskarsmes 

aspektus. Informāciju par un ap šo autoru skatāma 

Ulbrokas bibliotēkas izstādē “FANTASTA 

MŪSDIENU SKATĪJUMS”.                
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Tematiska izstāde „NEKLĀTIENES SARUNAS 

AR MARINU KOSTEŅECKU” 

veltīta rakstnieces un publicistes 70-tajai ( 

1945.gada 25.augusts) gadadienai. Materiālu 

atlasē piedāvājam ieskatu rakstnieces radītajos 

daiļdarbos un publicistikā.  M. Kosteņecka ir 

viena no lojālākajām Latvijas kultūras 

personībām, kas bezbailīgi tver mūsdienu 

sabiedrības cilvēciskās problēmas. Dokumentāli 

iepazīsim šo savulaik aktīvo radio žurnālisti un 

sabiedrisko darbinieci, kas atmodas laikā 

piedalījusies Latvijas Tautas frontes vadībā un 

vadījusi arī Latvijas Radio programmu „Doma 

laukums”.  
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Dzejas dienas Pētera BRŪVERA dzimtajās 

mājās “Kalēji” Stopiņu novada Līčos, 

2015. gada 11. septembrī, plkst.16.00 
Programmā: 

 Pētera Brūvera un Gundegas Muzikantes dzejoļu 

krājuma “Grāmata Gundegai” valodas 

zīmējums un mākslinieciskais skanējums.  

                  Viesos ilustratore Gundega Muzikante. 
 Ulbrokas bibliotēkas lasītāju ikgadējais vērtējums. 

Nomināciju pasniegšana. 

 Lietuviešu literātu dzejas lasījumi un klātesamība. 

Viesos - Daiņus Gintals, Mindaugs 

Nastaravičs, Giedre Kazlauskaite, Artūrs 

Vaļonis. 

 Ivetas un Pētera Brūveru izsenis radīta un 

nepublicēta dzejoļa “Vakariņas ar velnu” 

priekšlasījums. 

 

 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.diena.lv/uploads/thumbnails/705x457/article/1392/13914579/4121043_ORIGINAL_1321014526.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.diena.lv/latvija/zinas/rakstnieki-biedru-naudas-nav-maksajusi-jo-lrs-uzskata-par-bezjedzigu-organizaciju-13914579&h=457&w=705&tbnid=ZW99-EkqddwlYM:&zoom=1&docid=rN8SmbZc0yPaOM&ei=1QOVVf3CDcjMygP_hoeIAg&tbm=isch&ved=0CCcQMygKMAo
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„Lietuviešu literāti latviešu bibliotēkā”. Tā ir 

nosaukta izstāde, kas aktualizē mūsu kaimiņu 

tautas dzejnieku un citu literātu darbu esamību 

Ulbrokas bibliotēkā. Izstādei ir cieša saistība ar 

tradicionālajām Dzejas dienām Latvijā un to 

tematiku, kas šoreiz mūsu pusē saistīta ar Latvijas 

un Lietuvas mūsdienu literārajiem sakariem, 

atzīmējot četru dzejnieku – Artūra Vaļoņa, 

Daiņus Gintala, Mindauga Nastaraviča un 

Giedres Kazlauskaites devumu un viesošanos 

Stopiņu novadā. Bibliotēkas tematiskajā izstādē 

varēsit aplūkot arī citu lietuviešu paveikto un 

pieejamo literatūras jomā.  

 

 

8. 

 

03.-

30.09 

 

ULBROKAS 

BIBLIOTĒKA 

 

 

9 

 

 

Septembris ir arī juristes, žurnālistes, rakstnieces 

un kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas 

atceres mēnesis. Tematiskajā izstādē “Caur 

zvaigznēm skatoties” - piedāvājam šīs 

personības rakstīto vārdu, ja vien vēlaties 

sadzirdēt, saudzēt un saprast. Šī sieviete 

ieguldījusi lielu darbu, lai lasītājiem būtu 

pieejamas viņas Sibīrijai veltītās atmiņas septiņās 

grāmatās. Par viņas pieredzēto uzņemta filma 

„Melānijas hronika”. Autores personība ir stipra. 

Kur slēpjas tās noslēpums, to uzzināsiet, 

pārlapojot viņas grāmatas. Melānijai Vanagai 

(1905 -1997) savulaik piešķirts Triju Zvaigžņu 

ordenis un vairākas prēmijas. 
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5. oktobrī – Pasaules arhitektūras dienā tematiskā 

izstāde „Celtniecības māksla un zinātne Rīgas 

jaunbūvēs: no pagājušā gadsimta līdz 

mūsdienām”. Mūsdienīgie un vēl tikai topošie 

pilsētas arhitektūras objekti un to autori. Izstāde 

aicina iepazīties ar Ulbrokas bibliotēkas 

piedāvājumā esošajām grāmatām un žurnālu 

„Latvijas Architektūra”, rosina kopējiem spēkiem 

atrast visinteresantāko no Rīgas jaunbūvēm, 

raisot diskusiju par to pozitīvajiem un 

negatīvajiem aspektiem.  
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. 
 

Komponista Valta Pūces atjaunotā 

koncertprogramma TUVPLĀNI 2. 

Koncertā piedalās dziedātāji Dita Lūriņa, 

Andris Ērglis, čellists Valters Pūce un 

programmas autors Valts Pūce 
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Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada 

norisēm veltīts pasākums. Atsaucoties 

VKKF mērķprogrammas “Raiņa un 

Aspazijas gads” ietvaros projekta 

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” aicinājumam 

un sadarbībai ar Latvijas Rakstnieku 

savienību, LU Humanitāro zinātņu fakultāti 

un Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek 

piedāvāts mākslas zinātņu doktores Zanes 

Radzobes zinātniskais lasījums par tematu 

“Sievietes Raiņa dramaturģijā”. 
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Tematiska izstāde “Dvēseles modināšanas 

vajadzība” ir veltīta aktrises, režisores, skatuves 

mākslas pedagoģes Lūcijas Baumanes 110 – 

gadei. Kā teikusi biogrāfiskā izdevuma autore 

Anda Burtniece; „Arī tagad dzirdu Lūcijas 

Baumanes strikto, noteikto balsi: „Tos lielos 

vārdus nerakstiet, tos ņemiet nost. Nevajag.” „Ko 

lai dara? Par Lūciju Baumani runājot, vārdi nāk 

paši. Un tie ir jāsaka. Jo tiem ir īstuma un 

patiesības svars”. Tā A. Burtniece.  

       Lūcijas Baumanes personības izstāde 

veidota, galvenokārt kā vairāku teātru un kino 

aktrises tēlojumu lieciniece caur viņas dzīves 

faktiem un notikumiem. 
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“PIEBALGAS MELANHOLIĶA DVĒSELES 

AIZKULISES” 

KOMPONISTAM EMĪLAM DĀRZIŅAM – 140 

(1875.3. XI – 1910.31.VIII) 

  Tematiskā izstāde veltīta vienam no 

slavenākajiem un arī interesantākajiem latviešu 

komponistiem. Dodam iespēju caur literatūru 

ielūkoties šī dižā komponista nodomos, cerībās 

un piepildījumā. Būtībā Dārziņa darbos 

atspoguļojas jaunības maksimālisms, lietas, kuras 

nodomātas, bet nepiepildījušās. To redzam arī 

izstādē esošajos materiālos par viņa dzīvi un 

radošo mūžu, kurā rodamas sasauces ar mākslas 

un mūzikas personāžiem arī mūsdienās. Emīla 

Dārziņa “Melanholiskais valsis” iekļauts arī 

Latvijas Kultūras kanonā. 
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“Sirds jeb tas, ko mūsdienās sauc 

emocionālā inteliģence, ir viedās 

gudrības avots. Tikai ieklausoties otrā 

ar sirdi, apskatot viņu sirds acīm, var 

cerēt viņu saredzēt, sadzirdēt, patiesi 

izprast.” Rudīte Raudupe “Labi 

ļaudis” 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas  

“Krēslas stundā” 

“DRAUDZĪBA ZIEMEĻVALSTĪS” 

 

Draudzīgā atmosfērā:  

*apzināsim aforismus, izteicienus un 

tautasdziesmas par draudzību; 

* klausīsimies islandiešu sāgas 

fragmentu par Arinbjorna un Egila 

Skalagrimsona draudzību; 

* runāsim par to kādas asociācijas mums 

izraisa vārds draudzība? Kā pārvarēt 

nesaskaņas? Kādas ir laba drauga 

īpašības? Cik dažādi esam? 

* ielūkosimies Atmiņu kladēs - ja ir 

saglabājušās skolas laika 

atmiņu/novēlējumu klades, lūgums 

paņemt tās līdzi! 

* izteiksim vērtējumu - Draudzīgas 

anketas aizpildīšana Ulbrokas 

bibliotēkai. 
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Tematiskā izstāde “Klods Monē. Jauno 

glezniecība” raksturo gleznotāja Kloda Monē 

stilu un krāsu ietekmi uz cilvēku. Kā 

impresionists viņš šo mākslas veidu padarīja 

gaišu, košu un dzīvespriecīgu. Šīs krāsu uztveres 

īpatnības viņa gleznojumus atšķīra no citiem. 

Galvenokārt Monē un viņa laikabiedri gleznoja 

brīvā dabā, plenērā uztverot noskaņu un mēģinot 

to nodot tālāk – skatītājam. Vai tā viegli 

uztverama arī mūsdienu gleznu skatītājam – par 

to literatūras izstādē, kurā varēsiet iepazīties ar šī 

slavenā gleznotāja dzīvi un darbiem. Šogad šim 

izcilajam māksliniekam aprit 175-tā jubileja 

(1840.14.XI – 1926.6.XII). 
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Raiņa un Aspazijas 150. 

jubilejas gada norisēm veltīts 

pasākums. Atsaucoties VKKF 

mērķprogrammas “Raiņa un 

Aspazijas gads” ietvaros projekta 

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” aicinājumam 

un sadarbībai ar Latvijas Rakstnieku 

savienību, LU Humanitāro zinātņu fakultāti 

un Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek 
piedāvāts mākslas zinātņu doktores Zanes 

Radzobes zinātniskais lasījums par tematu 

“Sievietes ASPAZIJAS dramaturģijā”. 
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Literāri tematiskā izstāde ” … tur, kur pār 

izdegušiem laukiem skrien mans sapnis. 

Vai tā esi tu, Regīna?” 

Regīna Ezera ir viena no latviešu tautas 

zināmākajām rakstniecēm, kas šogad svinētu 

savu astoņdesmit piecgadi. Izcila literāte, 

kura meistarīgi savas emocionāli saasinātās 

izjūtas prot pakļaut rakstītam tekstam. Asa, 

ironiska.  
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‘’MANS ĪPAŠAIS ZIEMASSVĒTKU 

ROTĀJUMS’’ ir tematiska izstāde par mīļām un 

nozīmīgām eglīšu rotām Ulbrokas bibliotēkas 

apmeklētāju sirdīs. Mazliet padomājot, kā pie 

katra no mums ir nonācis rotājums, un ir īpašs ar 

to, ka ir sens vai tas ir atceļojis no kādas citas 

valsts, kādam tas izraisa mīļas un siltas atmiņas, 

bet kādam to dāvinājis kāds īpašs cilvēks... 

Tie, kas egli vēlas rotāt ar pašu 

darinātiem svētku 

rotājumiem, var idejas un 

pamācības smelties grāmatās. 

Izstādi papildina materiālu 

atlase par svētku egles 

rotājumiem un iegūstamām prasmēm to izveidē. 

Aicināts ikviens interesents, kurš savu īpašo 

Ziemassvētku rotājumu gatavs parādīt citiem vai 

to radīt pats. 
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 “ PIPMANGRAM” ir 

piparkūku mandarīnu 

grāmatu vakars, kas 

draudzīgā noskaņojumā 

aplūko 2015. gadā lasītākās 

grāmatas, rosina diskusijai 

un iezīmē aktuālākās 

lasīšanas tradīcijas oriģinālliteratūras, 

tulkotās un nozaru literatūras piedāvājumā. 

Vakars sarunai par izlasītām grāmatām. 

Ieeja viens apelsīns! 

Lasītāja vēlmes mainās, to, galvenokārt,  

nosaka rakstnieka tekstā paustā esības līnija, 

atkalredzēšanās prieks un iegūtā atklāsme. 

Ne mazāk svarīga grāmatas izvēlē ir paustā 

doma, valodas tīrība un zināma jautrība. 

Gandrīz vienmēr priekšplānā ir drauga 

ieteikta vai publiskajā telpā diskutēta 

grāmata, kas spēj sniegt katra dzīves mirkļa - 

priecīga, bēdīga, vientulīga, sāpīga, līksma, 

smeldzīga, izmisīga - vienreizīgo skaistumu 

un savdabību. Visprecīzākais jautājums, 

domubiedriem satiekoties, būtu Ko tu šobrīd 

lasi? 

 

 


