
Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra Preiļu Galvenajā bibliotēkā! 

2015. gada beigās Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa 3. kārtā 

tika apstiprināts LNB un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātais projekts 

“Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās”. Projekta ietvaros 

izveidotā ekspertu komisija izvērtēja un apstiprināja tulkoto un nozaru grāmatu 

kolekciju, kas tika iepirkta šī gada sākumā un sadalīta reģionu bibliotēkām. 

Preiļu reģiona bibliotēkas saņēma 200 jaunus vērtīgus izdevumus 2176,13 EUR 

vērtībā, tai skaitā Preiļu Galvenā bibliotēka saņēma 46 iespieddarbus 648,77 

EUR vērtībā, pārējās grāmatas ir sadalītas pa novadiem – Preiļu, Riebiņu, 

Aglonas un Vārkavas novadu bibliotēkām. Jaunieguvumi papildinās Preiļu 

novada bibliotēku krājumus ar mūsdienīga satura informāciju un būs pieejami 

ikvienam interesentam. 

Kolekcijā saņemto grāmatu saturs ir daudzveidīgs. Preiļu Galvenās 

bibliotēkas lasītājiem dota iespēja iepazīties ar trimdas komponista un diriģenta 

Andreja Jansona dzīves gājumu, fotogrāfa, literāta un aizrautīga folkloras un 

tautas tradīciju izzinātāja Jāņa Krēsliņa savāktajiem etnogrāfiskajiem, 

vēsturiskajiem un mākslas materiāliem, kā arī ar pasaulē atzīto sirreālisma 

superzvaigzni Salvadoru Dalī, franču impresionistu Klodu Monē, nīderlandiešu 

postimpresionistu Vincentu van Gogu un šo mākslinieku ievērojamākajiem 

darbiem. 

Kolekcijā ir Zigmunda Freida pirmizdevums latviešu valodā “Sapņa 

interpretācija” par sapņa saistību ar cilvēka dzīves realitāti, senislandiešu 

mitoloģisko un poētisko tekstu kopojums “Eddas dziesmas”, rokasgrāmata 

autobraucējiem, ko sarakstījis Bens Kolinss – bijušais Top Gear Stigs, viens no 

labākajiem autobraucējiem pasaulē. A. Johansona monogrāfija “Latvijas kultūras 

vēsture” būs brīnišķīgs ceļvedis 18. gadsimta Latvijas kultūrā, izglītība, zinātnē 

Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Janīnas Kursītes “Latvieša māja” par tautas 

celtniecības izzināšanu caur folkloras un mitoloģijas zināšanām, A. Krista 

grāmata “Krāsu mācība” lasītāju aizvedīs aizraujošā ceļojumā mākslas pasaulē, 

G. Čepmena “Piecas mīlestības valodas” veicinās saprast vienam otra 

emocionālās nepieciešamības. Pieminētās grāmatas ir tikai neliela daļa no 

projektā saņemtās literatūras. 

Ar pilnu saņemto grāmatu kolekciju aicinām iepazīties izstādē bibliotēkas 2. 

stāva abonementā. Sīkākas ziņas par projektu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

mājaslapā  

Informāciju sagatavoja: 

Preiļu GB galvenā bibliotekāre 
Velta Popa 
 

https://www.lnb.lv/lv/projekti/augstvertiga-tulkota-un-nozaru-literatura-bibliotekas

