
Rīgas Grāmatu svētki 2016 

KULTŪRAS PROGRAMMA 

 

 

7. oktobris 

12.00                                               Atklāšana  

                                              

215. auditorija 

 

Plkst.  

 

 

240. auditorija 

12.30-14.45 Seminārs "Burtu dizaina 

attīstība Latvijā no 20. gs 

sākuma". Lektors Gatis Vanags 

13.00-14.00 „Vēsturiskais romāns mūsdienu 

izpratnē” – literatūrzinātnieka, 

vēsturnieka un izdevēja skatījumā. 

Apgāds ”Kontinents” 

15.00-18.00 Seminārs “Baltijas izdevēji 

“Radošās Eiropas” projektos. 

Kā startēt veiksmīgāk?” 

Piedalās EACEA, Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas pārstāvji. 

Seminārs notiek starptautiskā 

projekta ALDUS ietvaros.  

  

14.30-15.30 Apziņas mainīšanas nepieciešamība 

‒  šodienas galvenais uzdevums. 
Grāmatas “Dievišķās Gudrības  

Dārgumi” prezentācija.  „Sol Vita” 

15.30 –16.30 „Grāmata Latvijā”. Prezentācija par 

jauno izstādi Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā 

8. oktobris 

 

Plkst. 215. auditorija Plkst.  240. auditorija 

12.00-13.00 „Dzeja vai proza? Mājās vai 

klasē?” Tikšanās ar Leonu 

Briedi, Juri Zvirgzdiņu un Ievu 

Samausku. „Pētergailis” 

12.30-

13.30 

  „25 mākoņi”.  Maijas Laukmanes 

jaunās grāmatas atvēršana. Jaunos 

lasītājus aicina apgāds „Annele” 

13.30-14.30  „Knutam Skujeniekam – 80”. 
Tikšanās ar dzejnieku un dažiem 

viņa spalvas brāļiem. 

„Pētergailis” 

14.00-

15.00 
"Kopā ar Māru Zālīti un Unu Leitāni 

kūrortā!" („Mamma un tētis kūrortā”) 

–  mammas, tētus un bērnus aicina 

apgāds „Dienas Grāmata”  

Dziedāšana un teātra spēlēšana bērniem kopā ar 4. kursa topošajiem aktieriem. 2. stāva 

foajē 

15.00-16.00 „Minci Brinci”.  Ar savas 

grāmatas varoņiem iepazīstina 

Rudīte Raudupe, Zane Lūse un 

„Madris” 

15.30-

16.30 

„Matilde un Šalku Paija”. Baibas 

Ozoliņas grāmatas  atvēršanas svētki. 

„Mansards” 

16.30-17.30 “Gadsimtu mijas 

smiekli“.Latvijas Kultūras 

akadēmijas un LU Literatūras, 

17.00-

18.00 

„Kad patiesība mostas”. Ielūkoties 

jaunajā grāmatā ar šādu nosaukumu 

aicina autore Silvija Holcmane un 

apgāds „Avots”  



folkloras un mākslas institūta 

pētnieku veidotā bilingvālā 

zinātnisko rakstu krājuma  

atvēršanas svētki.  Sastādītāji un 

autori dalīsies savos gadsimtu 

mijas anekdošu  krājumos un 

stāstīs par Latvijas un Francijas 

kultūrtelpas amizantiem 

patiesiem notikumiem.   Ielūdz 

Apgāds “Zinātne” 

9. oktobris 

 

12.00-13.00  Jaunumi! Jaunumi!  

Apgāda „Liels un mazs” jaunāko 

grāmatu atvēršanas svētki 

12.30-13.30   Mini, zīmē, mini. „Lielās mīklu 

grāmatas” autore Svetlana Jegorova 

un māksliniece Jana Nesteroviča 

aicina bērnus un vecākus uz mīklu 

izstādi ar mīklu minēšanu un 

zīmēšanu. „Zelta grauds” 

13.30-14.30  Ko cilvēkam nozīmē kustības?   
Anderša Hansena grāmata 

”Svarīgākās zāles - kustības” . 

„Madris” 

14.00-15.00   Kā mūsdienu cilvēkam stāstīt par 

mākslu. Diskusija lieliem un maziem 

mākslas mīļotājiem, uzdevumi, iespēja 

iepazīt jaunākos izdevumus par 

mākslu un māksliniekiem. “Jāņa 

Rozes apgāds” 

15.00-16.00 “Par Mīlestību un seksuālo 

enerģiju” Grāmatas  

prezentācija. Tikšanās ar Oļegu 

Primizenkinu, manuālo terapeitu, 

osteopātu. „Sol Vita” 

15.30-16.30     

                                          

Katru dienu notiek loterija un grāmatu maiņa. 

 

 

 

 

  

 

 


