
KULTŪRAS PROGRAMMA

RīGAS GRāMATU SvēTKi
2018. gada 19., 20. un 21. oktobrī Rīgas Kongresu namā

Darba laiks: 19. oktobrī 11.00–18.00, 20. oktobrī 10.00–18.00, 21. oktobrī 10.00–16.30 

Ieeja bez maksas

19. oktobris

RĪKO: ATBALSTA: INFORMĒ:

 Katru dienu notiek loterija
Par grāmatu maiņu rūpēsies Rīgas Centrālā bibliotēka

20. oktobris

215. auditorija

12.00–13.00

 Jura Zvirgzdiņa un Gundegas Muzikantes “Zvaigžņu tramvajā” – Rainis un Aspazija, Skalbe un  Krišjānis Barons, Čaks un 
Belševica, bet galapunktā – Latvijas varoņi. 

Ievas Samauskas un Katrīnas Avotiņas “visvisādas vēlēšanās” – katram bērnam sava – no koka-kolas baseina līdz sēņu 
brillēm un vienmēr smaidīgai mammai. Aicinām piedalīties lielus un mazus erudīcijas spēlē “Mūsu Latvija grāmatā”! 

Piedalās: Juris Zvirgzdiņš, Gundega Muzikante, Ieva Samauska, Inguna Cepīte. ”Pētergailis”
13.00–14.00 “Mūsu mazā bibliotēka”: darbnīca ar grāmatas “Brīnumu gredzens” ilustratoru Damijanu Stepančiču. ”Liels un  mazs”
14.00–15.00 Tikšanās ar grāmatas “Biedrs bērns” autori Lēlo Tungalu. “Liels un mazs”

12.00 ATKLāŠANA 
2. stāva foajē

215. auditorija

13.00–15.00 Seminārs “Grāmatu salikuma pamatprincipi”. Lektori – Normunds Tiltiņš, Rīgas Valsts tehnikuma Drukas un mediju
tehnoloģijas nodaļas vadītājs, Ivs Zenne, Latvijas Mākslas akadēmijas lektors, un grāmatnieks Artis Ērglis.

15.00–16.00 Tikšanās ar Pasaules latviešu klaidoņu brālības biedriem – Pēteris Strubergs. “Jumava”

16.00–17.30

Divi latvieši kļuvuši par pirmo komandu pasaulē, kura airu laivā šķērsojusi Dienvidatlantijas okeānu. Bez motora, burām vai 
pavadošā kutera. Abi entuziasti nav burātāji, jūrnieki vai profesionāli airētāji, piedzīvojumu sāk gatavot no nulles 

internetpārlūkā ierakstot “kā pārairēt okeānu?”.  Plānoto 100 dienu vietā okeānā tiek pavadītas 142 dienas. Filmas autoru 
mērķis ir parādīt kā gandrīz neiespējamais kļūst iespējams. Kā ar prieku darot, var sasniegt pat šādus, prātam neaptveramus 

apvāršņus. Savukārt svētku apmeklētājiem tā ne vien ir iespēja  noskatīties dokumentālo filmu “Okeāna saviļņotie” 
(autori: Laura Rožkalne-Ozola, Kārlis Bardelis, Sandijs Semjonovs, Gints Barkovskis), bet arī  tikties ar  vienu no abiem 

ceļotājiem – Gintu Barkovski un grāmatas “Okeāna saviļņotie” autoru.

  215. auditorija

12.00–13.00 Profesora Elmāra Grēna grāmatas “NāvES iMPēRiJA. Bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un arī pēc tam…” 
atvēršana. LU Akadēmiskais apgāds

13.00–14.00

“Kas kāzās man neiet, Kad kāzās aicināja.” 
Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma 11. sējuma “Kāzas” atvēršana. Pasākumā piedalās izdevuma veidotāji, 

LKA tradicionālās dziedāšanas grupa “Saucējas” un LU LFMI Latviešu folkloras krātuves tautasdziesmu pētnieces. 
Apgāds “Zinātne”

14.00–15.00 Latvijai – 100. Dzejnieki un personība dzejnieku un prozaiķu skatījumā. ”Pētergailis”

15.00–16.00
AIZMIRST  ATCERĒTIES  NEAIZMIRST

Daces Judinas detektīvromānu sērijas “Izmeklē Anna Elizabete” devītās grāmatas AMNēZiJA atvēršana un komponista 
Artura Nīmaņa albuma “Millectrinium” pirmatskaņojums. Aicina Izdevniecība ”Latvijas Mediji”

16.00–17.00 Daces Priedes stāsts par ceļojumu uz indiāņu rezervātu Ziemeļdakotā, arī par latviešu un dakotu kultūru līdzībām, 
arī par genocīdu pret šīm tautām.

17.00–18.00

Divi latvieši kļuvuši par pirmo komandu pasaulē, kura airu laivā šķērsojusi Dienvidatlantijas okeānu. Bez motora, burām vai 
pavadošā kutera. Abi entuziasti nav burātāji, jūrnieki vai profesionāli airētāji, piedzīvojumu sāk gatavot no nulles 

internetpārlūkā ierakstot “kā pārairēt okeānu?”. Plānoto 100 dienu vietā okeānā tiek pavadītas 142 dienas. Filmas autoru 
mērķis ir parādīt kā gandrīz neiespējamais kļūst iespējams. Kā ar prieku darot var sasniegt pat šādus, prātam neaptveramus 

apvāršņus. Savukārt svētku apmeklētājiem tā ne vien ir iespēja  noskatīties dokumentālo filmu “Okeāna saviļņotie” 
(autori: Laura Rožkalne-Ozola, Kārlis Bardelis, Sandijs Semjonovs, Gints Barkovskis), bet arī tikties ar  vienu no abiem 

ceļotājiem – Gintu Barkovski un grāmatas “Okeāna saviļņotie” autoru.

21. oktobris


