
 

 NEREDZAMĀ bibliotēka pieaugušajiem 
 

 
                       Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēka. Ap 1935. 
                       Herdera institūts Marburgā 

 

Lekcijas un sarunas 

Priekšlasījumi un sarunas par Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kā arī citu Latvijas 

atmiņas institūciju vēsturiskajām kolekcijām. Atklāsim kopā Latvijas nacionālo kultūras 

institūciju krājumu sākotni! Lekcijas un sarunas notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Draugu telpā. Ieeja – brīva. 



04.09.2019. plkst. 18.00 

Priekšlasījums. Rakstīto kultūras vērtību apzināšana un uzkrāšana Latvijas 

Republikas pastāvēšanas pirmajos desmit gados (1918–1928)  

Gints Zelmenis, vēsturnieks, Latvijas Nacionālā arhīva vecākais eksperts 

Saruna. Vēsturisko kolekciju vieta un nozīme mūsdienu atmiņas institūcijās  

Piedalās: 

 Dagnija Baltiņa, Speciālo krājumu departamenta direktore, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka  

 Mārīte Saviča, Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore  

 Daiga Upeniece, Mākslas muzeja “Rīgas Birža” vadītāja, Latvijas Nacionālais 

mākslas muzejs  

Sarunu vada: Gints Zelmenis, Latvijas Nacionālais arhīvs  

 

18.09.2019. plkst. 16.00–19.00 

Muzeologs Himzels un viņa laiks  

Nikolausam fon Himzelam veltīti lasījumi un rakstu krājuma “Muzeologs Himzels un viņa 

laiks” atklāšana. Piedalās: Raivis Sīmansons, Aija Taimiņa, Edgars Ceske, Astra 

Spalvēna, Baiba Vanaga.  

Organizē domnīca Creative Museum. 

02.10.2019. plkst. 18.00  

Fon Meiendorfu dzimtas bibliotēka Mazstraupes muižas pilī 

Lizdēnu muižas “Putnu karaļa” mantojums 

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece 

 

16.10.2019. plkst. 18.00  

Valsts arhīva dibināšana un tā fondu veidošanās, 1919–1940  

Enija Rubina, paleogrāfijas speciāliste, Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece 

 

30.10.2019. plkst. 18.00  

Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības krājuma zeltītais sūbējums 

Paaudžu likteņi Braslavas muižas bibliotēkas grāmatās  

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece 

 

13.11.2019. plkst. 18.00  

Pieminekļu valdes kultūrvēsturiskais mantojums Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja Vēstures departamenta kolekcijās 

Anita Meinarte, vēsturniece, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

 



27.11.2019. plkst.18.00  

“Pastāvība un degsme”: liecības par bibliotēku Iecavas muižā  

“Academia Petrina” bibliotēkas ugunīgās dimensijas  

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece 

 

11.12.2019. plkst. 18.00  

Kraukļu zelts un Varakļānu muižas pils bibliotēka 

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece  

Mihala Jana Borha Sicīlijas ceļojumu vizuālās reminiscences: grāmatu grafika un 

sienu gleznojumi  

Aija Taimiņa, kultūras vēsturniece, LU Akadēmiskās bibliotēkas vadošā pētniece 

 

18.12.2019. plkst. 18.00  

Mākslas darbu kolekcijas Latvijas muižās 19. gadsimtā un to veidotāji  

Kristiāna Ābele, mākslas vēsturniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 

institūta vadošā pētniece 

 

08.01.2020. plkst. 18.00  

Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēka – no pils līdz Doma 

muzejam  

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece  

Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības kolekciju liktenis ārpus Latvijas  

Rasa Pārpuce-Blauma, vēsturniece (Berlīne, Vācija) 

 

22.01.2020. plkst. 18.00  

Kurzemes bruņniecības bibliotēkas zināmā vēsture 

Ejošam lācim pa pēdām: biogrāfiski motīvi Popes muižas bibliotēkas stāstos 

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece 

 

05.02.2020. plkst. 18.00  

Trīs dzīves vienā: grāfienes Zaļā muiža un bibliotēka  

Neparasts liktenis – Pelču muižas pils bibliotēka  

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece 

 

19.02.2020. plkst. 18.00 

Laikmeti, grāmatas, personības: Rīgas liceja bibliotēkas vēsture  

Vidzemes bruņniecības bibliotēka pārvarēto kaislību gaismā  

Kristīne Zaļuma, vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece 

 



26.02.2020. plkst. 18.00  

Saruna. Grāmatas loma Latvijas sabiedrībā cauri gadsimtiem  

Piedalās: 

 Gustavs Strenga, vēsturnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks  

 Ilva Skulte, filoloģe, mediju pētniece, Rīgas Stradiņa universitāte 

 

 

Radošās darbnīcas 

Izstādes “Neredzamā bibliotēka” radošās darbnīcas pievērsīs uzmanību atsevišķiem 

grāmatu dizaina elementiem LNB krājuma 18.–19. gadsimta grāmatās un ļaus izmēģināt, 

cik viegli vai grūti ir bijuši grāmatu radīšanas amati. Radošās darbnīcas notiks ar 

iepriekšēju pieteikšanos, par maksu. Pieteikšanās tiks izsludināta divas nedēļas pirms 

norises datuma LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” Facebook lapā 

@gramatalatvija. Norises vieta: LNB mācību telpa Virtakas klase.  

 

14.09.2019. plkst. 13.00–17.00 

Papīra liešana. Ūdenszīmes izveidošana 

Vada grāmatsiešanas meistare Dite Melnace 

 

19.10.2019. plkst. 13.00–17.00  

Papīra dekorēšana ar linoleja spiedogiem. Iesējums 

Vada grāmatsiešanas meistare Dite Melnace 

 

09.11.2019. plkst. 13.00–17.00 

Albuma iesējums ar polsterētiem vākiem  

Vada grāmatsiešanas meistare Dite Melnace 

 

07.12.2019. plkst. 13.00–17.00 

Ex libris radošā darbnīca 

Vada grafiķe Ilgnese Avotiņa 

 

18.01.2020. plkst. 13.00–15.30  

Siluetu griešana 

Vada māksliniece Dace Puga 

 

08.02.2020. plkst. 13.00–14.30  

Kaligrāfijas darbnīca  

Vada kaligrāfijas meistare Velta Knikste 



 

Ceļošana un slēpņošana 

Karte ceļotājiem 

Izstādes apmeklētājiem brīvi pieejama Latvijas karte ar tajā atzīmētām Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas krājumā ienākušo 14 vēsturisko bibliotēku kolekciju izcelsmes 

vietām un adresēm, kā arī ziņas par to, kas no bibliotēku ēkām saglabājies un apskatāms 

mūsdienās. Katram no atzīmētajiem punktiem pievienota arī vietējo gidu 

kontaktinformācija tematiskas ekskursijas pieteikšanai. 

Slēpņošana  

“Neredzamās bibliotēkas” slēpņi palīdz aktīvā un atraktīvā veidā izzināt vēsturisko 

bibliotēku un to īpašnieku likteņus. Slēpņu šifrētās “atslēgas” mudina izpētīt apkārtni, 

meklējot liecības, kas vēsturisko informāciju sasaista ar mūsdienām. Slēpņošana (angliski – 

geocaching) ir visā pasaulē pazīstama, katram pieejama aktīva spēle brīvā dabā. Spēles 

dalībnieki meklē vietas, kur paslēpts trauks ar atradēju ierakstu žurnālu. Slēpņošanai ir 

kopīgas iezīmes ar orientēšanos un bagātību medībām. Navigācijas iekārtu izmantošanas 

dēļ to mēdz dēvēt arī par “augsto tehnoloģiju paslēpēm”. Slēpņu atrašanai nepieciešamā 

informācija atrodama, reģistrējoties spēles mājaslapā www.geocaching.com. 

 

Kontakti 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Mūkusalas iela 3, Rīga, 1. stāvs  

Tālr.: 67716183 

E-pasts: gramata.latvija@lnb.lv  
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