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2025. gadā apritēs 500 gadi, kopš publicēta
pirmā zināmā grāmata latviešu valodā:

1525. gadā Vācijā iespiestā mise  Rīgas latviešu luterāņu draudzes
vajadzībām.

Par grāmatas eksistenci ir rakstisks pierādījums - 
ieraksts Lībekas doma dekāna Johannesa Brandesa

dienasgrāmatā:

1525. gada 8. novembrī Lībekas pilsētas rātes amatpersonas viesnīcā
«Pie zelta raga» aizturējušas

mucu, pilnu ar luteriešu grāmatām, arī misēm parastajā Livonijas
latviešu un igauņu valodā.

Grāmatas bija paredzēts nogādāt Trāvemindes ostā un tālāk ar kuģi
vest uz Rīgu.

 

 

Mintaurs, Mārtiņš. (2022) Pirmās
grāmatas latviešu valodā 500 .

gadadienas atzīmēšana
(prezentācija)



Senākā grāmata latviešu valodā
nav saglabājusies.. 

LNB izstāde "Grāmata Latvijā"
Foto: Lita Zandberga 



Programmas virsmērķis:
 

stiprināt apziņu par rakstītā, drukātā un izplatītā
vārda latviešu valodā dzīvotspēju dažādos

formātos un grāmatas pielāgošanās
spēju cauri laikiem



Izcelt un parādīt rakstītā vārda latviešu valodā nozīmību un ietekmi dažādu nozaru un
jautājumu attīstībā Latvijā – ekonomikā, zināšanu izplatībā, izglītības veicināšanā,
sabiedrības labklājībā, valodniecībā, kultūras attīstībā un kultūras vērtību saglabāšanā un
pārmantošanā;

 Runāt par latviešu valodu, tās rakstītās formas izplatību un lietošanas paradumu izmaiņām
cauri laikiem mūsdienīgā kontekstā un padarīt rakstītā un drukātā vārda latviešu valodā
jautājumu aktuālu un novērtētu arvien plašākā sabiedrībā;

 Starptautiskā līmenī aktualizēt mazo tautu rakstīto valodu dzīvotspējas jautājumus
pagātnē, tagadnē un nākotnē un to saistību ar grāmatām un zināšanu izplatīšanu šajās
valodās;

..

Galvenās tēmas (1/2):



Kļūt par mazo valodu mūsdienu tehnoloģisko rīku starptautiskiem aizstāvjiem un attīstīt
latviešu valodā prototipus dažādām valodu tehnoloģijām un mākslīgā intelekta risinājumiem;

Vairot mūsdienīgu latviešu valodas rīku un risinājumu izmantošanu un popularizēšanu
pētniecībā, ekonomiskā attīstībā, kultūras norisēs, sabiedrības attīstībā, izglītībā;

Stiprināt lasīšanas paradumus latviešu valodā, īpaši bērnu un jauniešu vidū, veicināt
tulkošanu uz latviešu valodu un terminoloģijas attīstību latviešu valodā;

Veikt pētījumus grāmatniecības, bibliotēku un lasīšanas vēsturē un analizēt mūsdienu
tendences, paradumus un situāciju šajos jautājumos;

Kontekstualizēt Latvijas, Baltijas jūras reģiona un Eiropas līmenī ar latviešu grāmatniecību
saistītās vietas, personības, norises un to reģionālās un starptautiskās dimensijas.

Galvenās tēmas (2/2):



2022 - rokraksti un laikraksti, izceļot pirmo avīžu latviešu valodā divsimtgadi;

2023 - grāmatu un ideju izplatīšana un izdošana, izceļot Anša Gulbja 150. dzimšanas
dienu;

2024 - bibliotēkas un lasīšana, izceļot pirmās publiskās bibliotēkas Latvijā aizsākumus
(500 gadi kopš Rīgas pilsētas bibliotēkas dibināšanas);

2025 - grāmata, teksti, izdevumi latviešu valodā, izceļot 1525. gadā izdoto senāko
zināmo grāmatu latviešu valodā.

Galvenās tēmas (2022-2025):



Fotoatskats
Publictāte 
Grāmatniecības vēstures karte

Ideja - norise - publicitāte

Latvijas bibliotēku portāls https://www.biblioteka.lv/gramatai500/ 

Bibliotēku iesaiste:

Informāciju par pasākumiem,
iecerēm un plāniem sūtīt uz

portals@lnb.lv



Iesūtīt jautājumus, kas saistīti ar sava krājuma izpēti. Speciālo krājumu departamenta 
 kolēģi gatavi sniegt konsultatīvo atbalstu un organizēt izpētes braucienus uz reģiona
bibliotēkām. Jautājumus rakstiet uz e-pastu lita.zandberga@talsi.lv ;

apzināt savas bibliotēkas unikālās vērtības un par tām pastāstīt plašāki sabiedrībai;

izzināt ar grāmatniecību saistītos notikumus, vietas un personības savā tuvākajā
apkārtnē, veidot  stāstus, digitālas kolekcijas, veicināt uzmanības pievēršanu tiem;

būt atvērtiem un iesaistīties piecsimtgades pasākumu plānošanā un norisēs.

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina:

Izmantjiet LNB sagatavotās prezentācijas
programmas "Latviešu grāmatai 500 " ietvaros



Nodarbības
Virtuālās izstādes
Izstāde bibliotēkā
Pasākumi (Mazpilsētas stāstnīcas, autoru viesošanās u.c.)
Semināri bibliotekāriem
Biogrāfiskās vārdnīcas "Dižļaudis" papildināšana
Ciemošanās pie grāmatizdevēja
Interaktīvās kartes papildināšana 
Aktivitātes un akcijas bibliotēkas pasākumos 

Talsu Galvenās bibliotēkas plānotās norises un aktivitātes:



 .
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Paldies par uzmanību!

Lita Zandberga
 lita.zandberga@talsi.lv

09.11.2022.


