
ZIEMEĻVALSTU 

LITERATŪRAS

NEDĒĻA
09.11. – 15.11.2020. 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka



Ziemeļvalstu Litertūras nedēļa ir projekts, ko 

Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” 

asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru 

padomes birojs sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras 

centru



Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa

❖Galvenais uzdevums – Ziemeļvalstu 

literatūras un kultūras iepazīšana

❖ Šīs nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, 

stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates 

un citi pasākumi



Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa

❖ Šogad norisinās no 9. līdz 15. novembrim

❖ Tēma: Ziemeļvalstis un pasaule

❖ Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 24. reizi,  

Latvijā – 23



ZIEMEĻVALSTIS UN PASAULE 

❖ 2020. gads ir sarežģīts gads – klimata 

pārmaiņas un COVID-19 pandēmija ir 

karstākās tēmas

❖ Šie notikumi liek mums visiem 

aizdomāties par to, ko nozīmē būt pasaules 

pilsonim

❖ Kāda ir mūsu pilsoniskā atbildība?

❖ Kas mūs vieno un atšķir vienu no otra?



Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa

❖ Projekts unikāls ar to, ka gada 

vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēku 

un skolus vienlaicīgi tiek iedegtas sveces 

un lasīts kopīgi izvēlēts grāmatas 

fragments







❖ Katru gadu tiek veidots jauns plakāts  

atbilstoši nedēļas tēmai

❖ Šogad Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 

plakātu radījusi ilustratore Anni Vikberga no 

Ālandu salām

❖Anni ir studējusi mākslu Somijā un ir 

veidojusi pastmarku dizainu, reklāmas 

materiālus un ilustrējusi grāmatas bērniem





❖ Šī gada fragments ir no romāna “Viesnīca 

Klusums”, kuru sarakstījusi islandiešu 

rakstniece Oidira Ava Olafsdotira

❖Autore par šo romānu 2018. gadā saņēma 

Ziemeļu Padomes literatūras balvu

❖ Latviski Jāņa Rozes apgādā ir iznākušas 

divas Oidiras Avas Olafsdotiras grāmatas –

“Astoņu ziedlapu roze” un “Rabarberu 

sarkanais” Dena Dimiņa tulkojumā



OIDIRA AVA OLAFSDOTIRA



OIDIRA AVA OLAFSDOTIRA 

❖ Rakstniece, kuras darbi ieguvuši milzīgu popularitāti 

ne vien dzimtenē, bet arī Francijā, Vācijā, Nīderlandē

❖ Islandieši ar lepnumu uzskata viņu par vienu no savas 

literatūras starptautiskajiem “veiksmes stāstiem”

❖ Viņa ir mākslas pētniece, studējusi Sorbonas 

universitātē Parīzē, strādājusi par mākslas vēstures 

pasniedzēju Reikjavīkas universitātē

❖ Šobrīd tieši rakstniecība ir Oidiras 

pamatnodarbošanās



“VIESNĪCA KLUSUMS” 

❖ Romāns “Viesnīca Klusums” ir sociāli reālistisks ar 

satīras elementiem

❖ Uzrakstīts plūstošā, mierīgā valodā ar savdabīgu  

humoru

❖ Tekstā izmantoti citāti un atsauces, katra nodaļa 

sākas ar lirisku teikumu

❖ Romāns ir par indivīdu cilvēku jūrā, kā arī par to,  

kā cilvēka iekšējā un ārējā pasaule var sagrūt un tikt 

uzcelta no jauna



IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS

❖ https://www.diena.lv/raksts/kd/literatura/septembra-beigas-latvija-
viesosies-islandiesu-rakstniece-oidira-ava-olafsdotira-14155101

❖ https://www.google.com/search?q=Au%C3%B0ur+Ava+%C3%93lafsd%
C3%B3ttir&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

❖ https://www.google.com/search?q=hotel+silence+book&sxsrf=ALeKk01V
AbFsaAQAICbKp_lthe6B0vDtzw:1604495619851&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=

❖ https://www.nordisklitteratur.org/lv/literat%C5%ABra-un-
t%C4%93ma/kr%C4%93slas-stundas-las%C4%ABjums/

❖ https://www.nordisklitteratur.org/media/287372/ideju_katalogs_2020.p
df

❖ https://www.nordisklitteratur.org/lv/par-projektu/



PALDIES PAR UZMANĪBU!


