Dārgie bērni,
ceram, ka 18 īsie, ilustrētie stāstiņi, ko dēvējam par
īsgrāmatiņām, palīdzēs jums piedzīvot lasīšanas prieku un
labāk iepazīt raibo apkārtējo pasauli, kurā dzīvo daudz
atšķirīgu cilvēku. Lai mēs visi varētu saprasties, ir ļoti
svarīgi ieraudzīt pasauli cita cilvēka acīm, iejusties viņa
ādā. Ja pēc īsgrāmatiņu izlasīšanas jums rodas jautājumi,
noteikti dalieties tajos ar jums svarīgiem pieaugušajiem.
Īsgrāmatiņas radījuši 36 rakstnieki un rakstnieces, ilustratori
un ilustratores no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, un viņus
visus vieno mīlestība pret daiļradi un bērnu literatūru, kā arī
vēlēšanās izstāstīt jums vēl nedzirdētus stāstus.

Mīļie pieaugušie,
Olga Tokarčuka, Nobela prēmijas literatūrā laureāte,
apgalvo, ka “tikai literatūra ir ļauj dziļi ielūkoties citas
dzīvas būtnes dvēselē, saprast tās skatpunktu, just līdzi un
izdzīvot tās likteni.” Šie vārdi iedvesmoja mūs iedvesmoja
mūs uz projektu, kura rezultātā tapa 18 Baltijas valstu
autoru īsgrāmatiņas, kas pievēršas dažādām cilvēktiesību,
cilvēku savstarpējo attiecību un pašizziņas tēmām. Aicinām
īsgrāmatiņas lasīt kopā ar 6–10 gadus veciem bērniem, bet
pēc tam parunāties par iepazīto stāstu, veidot dzīvu saikni,
palīdzēt bērnam apdomāt savas un citu izjūtas. To darīt
palīdzēs jautājumi, kurus sagatavojusi bērnu psiholoģe,
kas piedalās mūsu projektā, savukārt bērnu literatūras
speciāliste ir uzrakstījusi padomus, kā īsgrāmatiņas
izmantot, attīstot bērnu radošumu.

Mīļie bērnu literatūras
autori un profesionāļi,
šis ir pirmais tik vērienīgs triju Baltijas valstu autoru – rakstnieku
un ilustratoru – radošās sadarbības projekts. 36 visdažādāko stilu,
rokrakstu un raksturu mākslinieki radījuši īsus oriģinālus stāstus, kas
paredzēti mūsdienu realitātē augošām personībām – topošajiem šīs
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Īsu stāstiņu spēks
Īsgrāmatiņas ir tik mazas, bet cik daudz tajās visa kā interesanta,
cik daudz aizraujošu piedzīvojumu un gudrības! Nevienu bērnu tās
neizbiedēs ar savu apjomu, toties daudziem var palīdzēt atklāt
lasītprieku.
Īsgrāmatiņa ir miniatūra bilžu grāmata. Bet bilžu grāmatu īpatnība
ir divu stāstu – vārdos un attēlos izteiktu – apvienošana. Teksts
un bildes kopā rada vienu lielisku stāstu, kādu tie katrs atsevišķi
radīt nespētu. To sauc par sinerģiju. Vai arī, vienkāršāk sakot, 1+1=3.
Turklāt tā ir ne tikai literatūra, bet arī tādas kā mazītiņas mākslas
galerijas apmeklējums. Paņēmuši rokās īsgrāmatiņas, lasiet, pētiet
un runājieties!
Īsgrāmatiņas var ņemt palīgā bērnudārzos, skolās un mājās, lai
bērnos modinātu interesi par grāmatām, veidotu stāstīšanas,
stāstrades un zīmēšanas iemaņas, izkoptu empātiju, paplašinātu
zināšanas par pasauli, nostiprinātu vizuālās uztveres un izteiksmes
spējas, veicinātu kritisko domāšanu, attīstītu iztēli un radošumu, un,
protams, vēl daudzas citas kompetences.
Kad būsiet izlasījuši īsgrāmatiņas, aiciniet bērnus atstāstīt sižetu,
apspriest varoņus un pārrunāt izjūtas, ko katrs stāstiņš raisījis, un
uzmanīgi aplūkojiet ilustrācijas, izpētiet, ko tās pauž.

Īsgrāmatiņas, būdamas apjomā tik mazas, ir īpaši piemērotas,
lai apgūstu stāstrades pamatus, proti, to, kas ir stāstījuma
struktūra, kādi elementi to veido un kā tie izkārtoti. Tāpat kā
jebkuram stāstījumam, īsgrāmatiņai var būt ievads, konflikts,
kulminācija, atrisinājums un epilogs. Apspriediet to ar bērniem,
paskaidrojiet, kad darbība kļūst straujāka un kad palēninās,
ļaujiet viņiem pašiem radīt savu stāstu. Kad stāsts tapis,
palīdziet bērniem apdomāt, kurus tā elementus būtu vērts
pierakstīt vārdiem un ko varētu attēlot zīmējumā. Varbūt
īsgrāmatiņu var radīt arī bez vārdiem? Ar vecākiem bērniem
palūkojieties uz stāstu radošāk: varbūt kādas stāstījuma daļas
var izlaist vai samainīt vietām? Kad būsiet izlēmuši, kā stāsts
izskatīsies, pārceliet visu uz papīra lapas ar īsgrāmatiņas shēmu.
Neaizmirstiet, ka visām grāmatām ir pirmais vāks ar nosaukumu
un autora vārdu un aizmugurējais vāks, uz kura parasti īsi tiek
norādīts, par ko grāmata vēsta. Bez šaubām, vienu īsgrāmatiņu
var veidot vairāki bērni kopā ar pieaugušo.
Lai jums neaizmirstami labs ceļojums, lasot Baltijas valstu autoru
īsgrāmatiņas par cilvēktiesību tēmu un radot jaunus stāstus
pašiem!
Bērnu literatūras speciāliste
Egle Baļutavičūte / Eglė Baliutavičiūtė

Kā ar bērnu sarunāties
par dažādību?
Pareizais parasti izskatās banāli, jo ir ļoti vienkāršs. Vienkārša
ir arī patiesība, ka mēs visi esam atšķirīgi. Šķiet, tas ir pats par
sevi saprotams, paskatoties uz fiziskajām atšķirībām: lai arī mums
visiem ir deguns un divas acis, ieskatoties vērīgāk, varam pamanīt,
ka tie katram atšķiras?
Mums piemīt ne tikai ārējas fiziskas atšķirības, arī mūsu iekšiene
atšķiras. Jā, mums visiem ir viena sirds un parasti divas nieres, visi
gribam justies mīlēti un laimīgi. Taču gadās cilvēki, kuriem sirds
ir labajā pusē, un ir arī tādi, kuriem ir tikai viena niere. Un arī
mīlestību mēs saprotam atšķirīgi, mūs iepriecina dažādas lietas.
Šķiet, tā ir banāla patiesība: mēs esam atšķirīgi. Taču reizēm,
kad runājam par svarīgām, dziļām lietām, sāk likties, ka visam
jābūt tikai tā, kā zinām un uzskatām mēs, un ne citādi. Tik
pašsaprotami, ka meitenes grib būt princeses. Bet izrādās, ir
arī tādas meitenes, kas labāk grib būt ķīmiķes vai varonīgas
karotājas. Tik pašsaprotami, ka cilvēki novecojot zaudē spēkus,
bet paskatieties uz vecmāmiņu, kura līksmi pavada laiku kopā ar
mazmeitu, it nemaz no viņas neatpalikdama! Tik pašsaprotami, ka
mammas rūpējas par saviem bērniem, bet ir arī tādas mammas,
kuras nodarbojas ar radošu darbu vai biznesu, bet par bērniem
visu dienu rūpējas tēti. Tik pašsaprotami, ka invaliditāte ierobežo
cilvēka dzīvi, taču ir cilvēki, kuri, būdami akli, apceļo pasauli,
būdami bez kājām, laimē olimpisko zeltu, būdami bez rokām,
rūpējas par saviem bērniem, – nedomā par to, ko nevar, jo
nodarbojas ar to, ko var.

Domājot mēs sašķirojam cilvēkus pēc vienas pazīmes un paši
piedēvējam tiem citas pazīmes. Melnādainie – labi basketbolisti,
sievietes – gādīgas, veci cilvēki – vairs nesaprot progresu. Tas
ir ērti, taču šādiem spriedumiem ir ierobežojumi: mēs satiksim
cilvēkus, kuri izturēsies citādi, nekā esam iedomājušies. Un tad
var gadīties, ka jutīsimies neērti, kādu aizvainosim, zaudēsim
iespēju izveidot saikni.
Ir svarīgi iepazīt cilvēkus tādus, kādi viņi ir – ar visām atšķirībām.
Tikai tā mēs varēsim saprast, izveidot saikni un priecāties par
citādību. Iepazīšana ir galvenais paņēmiens, kā ieaudzināt
toleranci, sapratni par dažādību un spēju pieņemt citādību.
Un iepazīt palīdz jautājumi: kā ar citādām īpašībām apveltītie
cilvēki redz pasauli, kā viņi saprot sevi un citus, ko viņi spēj, kas
viņiem sagādā grūtības, kur viņiem noderētu palīdzība, kā viņi var
iedvesmot citus?
Iepazīt atšķirīgo palīdz daiļliteratūra. Tā sniedz iespējas
piedzīvot, pabūt cita cilvēka vietā, iepazīt viņa iekšējo pasauli.
Īsgrāmatiņas ar īsiem stāstiņiem, kas trāpīgi ataino dzīves
daudzveidību, var palīdzēt sarunās par to, par to, cik mēs visi
esam dažādi, ko nozīmē fiziskas atšķirības, atšķirīga domāšana,
citāda dzīves pieredze.

Psiholoģe dr. Monika Skerīte-Kazlauskiene /
Monika Skerytė-Kazlauskienė

Drīz visi vārdi un teikumi pielasīti
pilni ar burtiem, un,

Skolotāja: “Matilde, vai esi
gatava?”
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Helena Leksa (1987) ir uzaugusi Muhu salā un bijusi domīgs bērns. Vēlāk
Tartu Universitātē studējusi filozofiju un teoloģiju. Sarakstījusi divas dzejas
grāmatas un vienu bērnu grāmatu, sacerējusi tekstus teātrim un dažādiem
kultūras izdevumiem. Pēdējos desmit gadus strādā par redaktori, šobrīd
avīzē Postimees.
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Agne Nananai

Šī ir mana
skola.
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/ Agnė Nananai / Lietuva

Grāmatas bērniem ilustrē jau deviņus gadus. Šai nodarbei Agne Nananai
pievērsās, jo ļoti gribēja zīmēt – kur gan citur vēl var zīmēt tik daudz kā
bērnu grāmatās? Viņa priecājas, ka allaž ir interesanti papildināt tekstu ar
vizuālām interpretācijām, tā radot viengabalainu, bērniem domātu mākslas
darbu. Agne ir sadarbojusies ar Lietuvas lielākajām izdevniecībām un ar
daudziem no talantīgākajiem lietuviešu bērnu rakstniekiem. Māksliniecei ir
savi īpaši paņēmieni, kā darboties ar tekstu, bet tos laikam nemaz nevar
iemācīties – vienīgi apgūt pieredzes ceļā. Katra grāmata iemāca ko jaunu:
Agnei Nananai visvairāk patīk zīmēt ar roku, katru reizi izmantot kādu jaunu
triku un noslīpēt to līdz pilnībai. Tieši šādi atklājumi uz papīra neļauj viņai
apstāties. Ar grāmatu ilustrācijām māksliniece bieži piedalās izstādēs un
izglītojošos pasākumos gan Lietuvā, gan ārvalstīs.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations
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Matilda.
Man ir astoņi
gadi.
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Helena Leksa

u virpuļiem
Mani sauc

Visas Baltijas valstu autoru īsgrāmatiņas
varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU

Šie ir mani
zīmējumi.
Šī ir veca
kurpe.

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

Matilda
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Kā mēs varam palīdzēt
bērniem, kuru grūtības nav
redzamas un slēpjas iekšienē –
ir grūti lasīt, grūti palikt mierā,
grūti biedroties, grūti izturēt
dienu?
2. Vai tu pazīsti tādus
bērnus, kuri uzvedas citādi
nekā pārējie un par kuru
izturēšanos reizēm gribas
pasmieties, taču neizskatās, ka
viņiem pašiem nāktu smiekli?
3. Ko tu darītu, ja burti nekādi
negribētu ar tevi draudzēties?

Veseļoji
eti
es!
Cerams, ka
dzirde
drīz uzlab
osies!

Trimmm!
Varbūt viņi ir
mēmi.
Tas nekas! Tad mums
jāsazinās zīmju valodā.

Cilvēki mūs
nedzird.

/ LATVIjA

ierīgs un kluss

Agnese Vanaga

Agnese Vanaga ir bērnu grāmatu autore un zaļā dzīvesveida entuziaste. Viņa
ir ieguvusi izglītību finanšu vadībā un filoloģijā, tomēr žurnālistes karjeru
Visas Baltijas valstu autoru
īsgrāmatiņas varat atrast šeit:
nomainīja pret bērnu grāmatu pasauli. Viņai patīk būt dabā un patīk
būt
WWW.TINYBOOKS.EU
grāmatā. Gan rakstot, gan lasot patīk smieties, smīdināt citus un dzīvot
ar
© Teksts
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vienu kāju iedomu pasaulē. Agneses populārākā grāmata ir “Plastmasas
huligāni” (“Jāņa Rozes apgāds”, 2019). Tā ir vairākkārt nokļuvusi pirktāko
Projektu atbalsta:
grāmatu topos, Bērnu un jauniešu žūrija tai piešķīra otro vietu. Tā tikusi
nominēta Starptautiskajai Jāņa Baltvilka balvai bērnu literatūrā. Pēc grāmatas
motīviem ir iestudēta teātra izrāde un top animācijas filma. 2020. gadā
Agnese uzrakstījusi divas jaunas grāmatas – “Plastmasas huligāni. Draugs
pazudis” (“Jāņa Rozes apgāds”) un “Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas?”
(“Zvaigzne ABC”).
www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

Gerda Mertena

© Tiny Books from Baltic Authors

Dārgie Zivju republikas
iedzīvotāji! Jau kuro ga
mēs mēģinām sazināties
cilvēkiem, bet neveiksm
Kādi būtu jūsu priekšliku

Agnese Vanaga

Gerda Mertena

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu
/ Gerda Märtens / igaunija

Mēmi kā zivis

Gerda Mertena ir igauņu ilustratore, kas dzīvo un strādā Bāzelē, Šveicē. Viņas
pirmā pašas ilustrētā un sarakstītā grāmata iznāca 2020. gadā. Gerdas darbi
līdzinās paralēlo pasauļu mirāžām un atspoguļo cilvēka un dabas attiecības.

Jautājumi sarunai
ar bērnu:

Mākslinieces radošais ceļš aizsācies animācijā, tālāk aizvedis uz studijām
Mačeratas Mākslas skolā (2011–2014), uz Igaunijas Mākslas akadēmijas
maģistrantūru un Ņujorkas Vizuālās mākslas skolas ilustratoru vasaras
kursiem (2021).

1. Vai tam, kurš klusē, ir mazāk
vērtīgu domu?

Gerdas ilustrētās grāmatas 2014. un 2020. gadā iekļuvušas Igaunijas 5
skaistāko bērnu grāmatu sarakstā. Viņas darbi saņēmuši godalgotas vietas
Čeltenhamas ilustrāciju konkursā un guvuši atzinību žurnāla “3x3” ilustratoru
konkursā (2021).
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com

2. Kas notiek tavā pasaulē,
tavā galvā, kad tu klusē?
3. Kā iepazīt cilvēku, kurš maz
runā par sevi?

Sandra Heidova

/ Sandra Heidov / igaunija

Sandra Heidova (1976) ir franču valodas skolotāja, kura laiku pa laikam arī
raksta. Viņa ir dzimusi Rakverē, bet šobrīd ar ģimeni dzīvo mazā Igaunijas
ciematiņā Pudiso. Sandra ir studējusi gan Igaunijā, gan Francijā un joprojām
katru dienu mācās. Vislielāko iedvesmu viņa gūst ikdienas dzīvē. Lai rastos
stāsts, neesot jādara nekas cits, kā jāatver acis un ausis. Ikdiena esot tik
pārsteidzoša un neparedzama, ka nekāda fantāzija ar to nevar sacensties.
Kā saka kāds Sandras grāmatu varonis: “Kur beidzas iztēle, sākas dzīve.“
sheidov@yahoo.com

Anete Bajāre-Babčuka

Apkopēja
/ LATVIjA

Anete Bajāre-Babčuka (1991) ir latviešu māksliniece, studējusi tēlniecību un
grafiku Latvijas Mākslas akadēmijā. Anetei patīk lasīt grāmatas un tās ilustrēt,
patīk veidot ilustrācijas ar roku: akvareļu un zīmuļu tehnikā. Mākslinieci
iedvesmo nekārtīgas bērnistabas, nejauši kluso dabu salikumi svešās mājās
un dažādas slepus novērotas situācijas. Vislielākais iedvesmas avots ir viņas
divas meitas, kuru ikdienas ainas un labākos apģērbu salikumus māksliniece
cenšas iemūžināt ilustrācijās. Par savām trīs labākajām grāmatām viņa
uzskata Ineses Zanderes “Divas Almas” (“Liels un mazs”, 2021), Hīsa Kaujera
“Lielā grāmata par Madaru” (“Liels un mazs”, 2017), Ievas Samauskas “Pikucīšu
piedzīvojumi” (“Liels un mazs”, 2018).
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Kādu rotaļlietu tev ir vairāk
– konstruktoru, mašīnu,
leļļu, mīksto mantiņu? Ar
kurām rotaļlietām tu gribētu
samainīties ar citiem bērniem?
2. Vai esi kādreiz dzirdējis
vārdus “meitenes tā nedara”
vai “zēniem tas neder”? Kāpēc
šādi izteikumi var apgrūtināt
dzīvi?
3. Cik svarīgi ir būt zēnam vai
meitenei un cik svarīgi – būt
cilvēkam?

uz Neptūnu pie Buļbuļa peldēties
baseinā? Vai uz Marsu pie 100c212f
kurināt ugunskuru?

– Bērni, kur
vispirms lidosim:
TimToms pēc 28 gadiem

Evelina Dacjūte

/ Evelina Daciūtė / Lietuva
Visas Baltijas valstu autoru

īsgrāmatiņas varat atrast šeit:
Sarakstījusi ap duci grāmatu bērniem. Debitēja ar “Lāču stāstu” (Rasas
WWW.TINYBOOKS.EU
Kaperes ilustrācijas) sēriju. Grāmata “Ziloņi gāja ciemos” (Ingas Dagiles
© Teksts Evelina Daciūtė
© Ilustrācijas Anna Ring
ilustrācijas) 2015. gadā ieguva IBBY Lietuvas nodaļas balvu kā skaistākā
© Tulkojums Dace Meiere
grāmata pašiem mazākajiem. Tā ir tulkota ķīniešu, krievu un grieķu valodā.
Projektu atbalsta:
Rakstnieces populārākā grāmata ir “Laime ir lapsa” (Aušras Kjudulaites
ilustrācijas), kas apbalvota gan Lietuvā (IBBY Domiceles Tarabildienes
prēmija, Gada grāmata bērniem (2016) u. c.), gan ārzemēs (Nami, Sharjah,
Boloņas balvas par ilustrācijām, Amerikas Bibliotēku asociācijas Batchelder
balva par labāko tulkoto grāmatu bērniem (2019), iekļauta White Ravens
sarakstā). Darbi tulkoti angļu, korejiešu, latviešu, rumāņu, slovāku, igauņu,
turku, rietumarmēņu, krievu, ukraiņu, arābu valodā. 2020. gadā E. Dacjūtei tika
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
pasniegta Globālās Lietuvas balva par Lietuvas vārda popularizēšanu.

www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Anna Ringa

/ Anna Ring / igaunija

Anna Ringa ir beigusi Tartu Mākslas augstskolas Pallas Multimediju dizaina
nodaļu un pašlaik apgūst bērnu grāmatu ilustrēšanu Kembridžas Mākslas
skolas maģistrantūrā.
Annas lielākā aizraušanās vienmēr bijusi stāstīšana ar zīmējumu palīdzību.
Sevišķi tuvs viņai ir bilžu grāmatas formāts, kur attēlus un tekstu vieno
īpašas attiecības. Māksliniecei šķiet, ka zīmējot lietas labāk paliek atmiņā,
tāpēc viņa zīmē visu, ko redz, un eksperimentē ar dažādām tehnikām un
paņēmieniem.
Šobrīd Anna ar vīru un ziņkārīgu suņuku dzīvo Londonā.
www.annaring.art
hello@annaring.art

Īss
t s pa r i l g u
stā s
draudzĪbu

Vecpilsētā visi runā
citplanētiešiem. Lai
nebija tos redzējis.

“Es gribētu tos
sapņoja. “Vai v
mēs? Vai mēs s

Pienāca vasara, un
mājas vairs neiegrie
skolas autobuss. Viņ
pavisam viens.

Evelina Dacjūte | Anna Ringa

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

īss stāsts par
ilgu draudzību
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai ticēji, ka pie Timtoma
ieradīsies svešas būtnes?
2. Daudzi sacītu, ka Timtoms ir
fantazētājs – vai tev arī tā
šķiet?
3. Vai ir svarīgi iepazīties ar
tiem, kas nav līdzīgi tev?

Marjus Marcinkevičs
/ Marius Marcinkevičius / Lietuva
Dzimis 1966. gadā Viļņā. Dzīvīgā rakstura dēļ bijis spiests mācīties septiņās
skolās. Pēc skolas beigšanas ne reizi vien nomainījis profesiju: strādājis par
mežcirtēju, krāvēju, sanitāru, dienējis armijā kā desantnieks, tāpēc daudz lēcis
ar izpletni. Beigu beigās iestājies universitātē un pabeidzis medicīnas studijas.
Kad piedzima viņa bērni, sāka rakstīt tiem pasakas un dzejoļus. Bērniem
patika, redaktoriem – ne visai. Aizsūtīja savus darbus diviem dučiem
izdevniecību, taču neviena neatbildēja. Pirmās grāmatas tika izdotas,
sadarbojoties ar labdarības un dažādiem citiem fondiem, bet vēlāk izveidojās
attiecības ar lielisko izdevniecību Tikra knyga.
M. Marcinkevičs daudz ceļo, interesējas par citām kultūrām, ārstē ar
akupunktūru, ko apguva Ķīnā.
Bērnu grāmata par Viļņas geto “Akmentiņš” (2020, Ingas Dagiles ilustrācijas)
saņēma IBBY Lietuvas nodaļas balvu kā gada labākā grāmata bērniem.
www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare

/ LATVIjA

Anna Vaivare (1987) ir ilustratore un arhitekte, kas dzīvo un strādā Rīgā.
Anna ir beigusi Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti Rīgas Tehniskajā
universitātē, bet pašlaik studē Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā.
Anna sāka savas gaitas ilustrāciju pasaulē, zīmējot komiksus, daudzi no
kuriem publicēti komiksu mākslas žurnālā “Kuš!”. Viņa ilustrējusi vairākas
bērnu grāmatas un aizraujas arī ar lielformāta sienu gleznojumu radīšanu, par
grāmatu ilustrācijām ir saņēmusi gan Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu
literatūrā un grāmatu mākslā, gan grāmatu mākslas balvu “Zelta ābele”. Viņai
patīk savos zīmējumos ievīt stāstus un negaidītas detaļas. Patīk cept kūkas,
nakšņot mežā un iet garos pārgājienos.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu

Es ticu, ka tu
lidosi
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai noticēji, ka Sabrina
uzbūvēs lidmašīnu un lidos?
Kāpēc?
2. Vai bieži dzirdi, ka esi kaut
kam par jaunu?
3. Kāds ir tavs sapnis? Vai tev
tāpat kā Sabrinai pietiek
uzņēmības pēc tā tiekties?

– Diviem jāuzmin, ko
iztēlojas trešais.
– Uzvar tas, kurš trāpa
vistuvāk, – skaidro
Maija. Un paskatās uz
nometnes logo, kur
attēlots balts putns.

.
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Osvalds Zebris

/ LATVIjA

Osvalds Zebris (1975) ir rakstnieks, žurnālists un trīs bērnu tēvs. Literatūrā
Visas Baltijas valstu autoru īsgrāmatiņas
viņš ienāca 2008. gadā, kad sāka publicēt pirmos stāstus. Vēlāk tie
tikavaratizdoti
atrast šeit;
WWW.TINYBOOKS.EU
krājumā “Brīvība tīklos” (“Jāņa Rozes apgāds”, 2010), kas ieguva Latvijas
© Teksts Osvalds Zebris
© Ilustrācijas
Literatūras gada balvu kā spilgtākā debija prozā. Kopš tā laika tapušas
vēlEglė GelažiūtėPetrauskienė
četras grāmatas (visām izdevējs ir “Dienas Grāmata”) – psiholoģisks romāns
“Koka nama ļaudis” (2013), vēsturisks romāns “Gaiļu kalna ēnā” (2014),
kas
Projektu atbalsta;
ieguva Eiropas Savienības Literatūras balvu un ir izdots septiņās valodās.
Tam sekoja pusaudžiem un jauniešiem veltīts romāns “Māra” (2019), kas
turpina Osvalda prozā nozīmīgo cilvēka drosmes un izvēļu, pieņemto lēmumu
un to seku tēmas. Jaunākais viņa darbs – stāstu krājums “Šaubas” (2021) – ir
veltījums autoram nozīmīgiem tekstiem pasaules literatūrā, kas ietekmējuši un
lielā mērā veidojuši viņa prozu. “Albatross” ir Osvalda debija bērnu literatūrā.
www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv
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Egle Gelažūte-Petrauskiene

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu

Albatross

/ Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė / Lietuva
Māksliniece pabeigusi Viļņas Mākslas akadēmijā grafikas bakalaura un mediju
maģistrantūras studijas, ilustrējusi vairāk nekā 50 grāmatu, kā arī veidojusi
daudzām grāmatām vāku dizainu. Īpaši bieži strādājusi pie melnbaltajām
ilustrācijām pusaudžu piedzīvojumu grāmatām. 2017. gadā piedalījusies AOI
izstādē Transporta muzejā Londonā, bet 2020. gadā iekļuvusi Boloņas ilustratoru
izstādes īsajā sarakstā.

Jautājumi sarunai
ar bērnu:

E. Gelažūte-Petrauskiene labprāt strādā ar dažādiem tekstiem un pasūtījumiem,
taču visvairāk viņai patīk ilustrēt dzeju. Viņa zīmē ar akvareļkrāsām, tušu,
akvareļzīmuļiem, otu. Visbiežāk izmanto monotipijas tehniku. Pēc tam viss pārceļo
uz datoru un tur iegūst jaunu dimensiju. Pēc mākslinieces domām, dators nekādi
nevar aizstāt dzīvu zīmējumu, tāpēc dažreiz darbnīcā viņai patīk ienirt krāsu
un papīra stihijā, turklāt māksla un ilustrēšana viņai ir ne tikai darbs, bet arī
vislabākā terapija un atpūtas veids.

2. Kāpēc dvīnītes Ana
un Maja aicināja zēnu
spēlēties kopā? Vai viņi
sadraudzēsies?

www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com

Tā. Man jābrauc uz nometni
Jūrmalā. Divas nedēļas!
Prom no vecākiem, mājām,
pie kurām tikko esmu
pieradis pēc pārvākšanās no citas zemes.
Esmu pārbijies.

1. Ko tu darītu, ja nonāktu
svešā zemē un neprastu
vietējo valodu?

3. Kādus draugu iegūšanas
veidus tu zini?

Inese Paklone

/ LATVIjA

Inese Paklone (1954) uzrakstījusi piecas bērnu grāmatas – “Ziemassvētku
zāģītis”, “Cīņas olu Lieldienas”, “Okeāns un tuksnesis”, “Es picas brālēnu cepu”
un “Latvijas dzimšanas dienas sala” (visām izdevējs ir “Pētergailis”). Abas
pēdējās nominētas Starptautiskajai Jāņa Baltvilka balvai bērnu literatūrā un
grāmatu mākslā. Visas Ineses grāmatas stāsta par pasaules iepazīšanu un
savas vietas meklēšanu tajā, tās rāda neparastus risinājumus, netradicionālu
savas vietas atrašanu – vai tas notiktu ar zāģīti, krāsotām olām, mazo lamu
Atakamu un pingvīnēnu Humboltu Humboltu, vai ar žiperīgu puiku un viņa
radošo ģimeni. Inese Paklone arī iztulkojusi vairāk nekā 30 grāmatas no
nēderlandiešu valodas. Dažas no tām izdotas atkārtoti, četras ieguvušas
Bērnu žūrijas balvas. Žaka Frīnsa grāmata par jocīgo skolotāju Jāpu apbalvota
ar Autortiesību bezgalības balvu par plašu un daudzveidīgu tās izmantojumu.
inese.paklone@inbox.lv

Eidvile Božīte

/ Eidvilė Buožytė / Lietuva

Bērnu grāmatu ilustratore un autore, dzīvo un strādā Viļņā. Viņa zīmē
ar datoru, planšeti un zīmuļiem, ar pirkstiem sniegā, ar akvareļkrāsām,
flomāsteriem un krītiņiem. Kopā ar autoriem un izdevējiem visā pasaulē rada
grāmatas bērniem, regulāri veido ilustrācijas bērnu žurnālam.
E. Božīte bērnībā iemīlēja grāmatas un zīmēšanu, mācījās mākslas skolā,
vēlāk Viļņas Mākslas akadēmijā studēja grāmatu dizainu. 2018. gadā apgāds
Nieko rimto izdeva viņas sarakstīto un ilustrēto grāmatu “Spainis Čārlijs un
pele Pupiņa”. Otrā grāmata Le cookie des Neiges nāca klajā apgādā Kimane
(Francija, 2020).
www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

Zīmējumi no
klusuma
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai tev gadījies satikt
nedzirdīgos, kas sazinās
citā – zīmju – valodā?
2. Kā tu domā, vai tev izdotos
ar viņiem saprasties?
3. Kādu skaņu tev visvairāk
pietrūktu, ja tu zaudētu
dzirdi?

Rēli Reinausa

/ Reeli Reinaus / igaunija

Rēli Reinausa ir rakstniece, folkloriste un kinodokumentāliste. Viņa mācījusies
folkloru Tartu Universitātē un dokumentālo filmu režiju Baltijas Filmu un
mediju skolā Tallinā. Rēli strādā par folkloristi, un, tā kā ikdienas darbā
saskaras gan ar senām teikām, gan mūsdienu pilsētas leģendām, veciem un
jauniem ticējumiem vai pavisam negaidītiem un aizraujošiem notikumiem,
viņas grāmatās sastopami vilkači, spoki, zobu fejas, pirāti un vēl daudz citu
varoņu, kas tic taro kārtīm, kristāliem, sapņiem vai gaišreģiem. Rēli raksta
gan bērniem, gan jauniešiem, ir uzvarējusi vairākos literāros konkursos, kā arī
ieguvusi galveno balvu Igaunijas Teātra aģentūras jauniešu izrāžu konkursā ar
izrādi “Pasaule, kurai es piederu,” kas tulkota arī angļu valodā.
www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Elīna Brasliņa

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu
/ Latvija

Elīna Brasliņa (1988) darbojas galvenokārt bērnu grāmatu mākslā – līdz šim
ilustrējusi ap 25 grāmatām, lielākoties latviešu autoru darbus, taču strādā
arī ar ārzemju izdevējiem. Ieguvusi vairākus vietējos apbalvojumus, tostarp
Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā
(2017). Viņa ir Edmunda Jansona režisētās animācijas filmas “Jēkabs, Mimmi
un runājošie suņi“ māksliniece, ļoti lepojas ar to, ka pati uzzīmējusi ne vien
tēlu dizianu, bet arī visus filmas fonus. Šobrīd ar studijas Atom Art komandu
strādā pie nākamā projekta – pie filmas par latviešu bērnu piedzīvojumiem
Venecuēlas džungļos. Kad laika ir maz, Elīna strādā digitāli, taču mīļuprāt zīmē
arī ar zīmuļiem un krītiņiem. Pasniedz ilustrāciju Mākslas akadēmijā, brīvajos
brīžos zīmē savu meitiņu un rada feminisma mākslu.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Pūķis vai ķīmija
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Kas tevi interesē vairāk –
pūķi vai ķīmija?
2. Par ko, tavuprāt, mūsdienās
būtu jāstrādā meitenēm un
par ko zēniem? Kāpēc tu tā
domā?
3. Vai vari iztēloties sevi kā
cita dzimuma būtni? Kas tev
patīk tajā, ka esi meitene /
zēns?

Kad tētis izgāja, meitene paņēma
vislielāko kasti un ķērās pie darba.

Giedre Rakauskiene

Visas Bal�jas valstu autoru īsgrāma�ņas
varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Teksts Giedrė Rakauskienė
© Ilustrācijas Kertu Sillaste
© Tulkojums Dace Meiere

/ Giedrė Rakauskienė / Lietuva

Giedre Rakauskiene

Lelles
Kertu Sillaste

Projektu atbalsta:

Divu meitu un divu bilžu grāmatu autore. G. Rakauskienes debijas grāmatu
“Zilonis un pīle” 2016. gadā IBBY Lietuvas nodaļa atzina par Gada labāko
grāmatu vismazākajiem lasītājiem. Tas autori iedvesmoja un ļāva noticēt,
ka viņa var rakstīt, lai arī ir citas profesijas pārstāve. Pēc G. Rakauskienes
domām, bilžu grāmatas, būdamas pirmie mākslas darbi, ar kuriem bērns
savā mūžā saskaras, spēcīgi ietekmē vērtību, kritiskās domāšanas un
mākslinieciskās gaumes attīstību. Tāpēc šo grāmatiņu autori nes lielu
atbildību
© Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
par katru vārdu un attēlu. Rakstniecei patīk izaicinājums: ar nedaudziem
vārdiem pateikt vairāk vai ļaut lasītājiem pašiem atrast atbildes, izdarīt
secinājumus. Šo principu viņa cenšas ievērot arī savā dzīvē: runā un rada tikai
tad, kad ir, ko teikt.
info@tikraknyga.lt

Kertu Sillaste

/ Kertu Sillaste / igaunija

Kertu Sillaste ir ilustratore, bilžu grāmatu autore un mākslas pedagoģe. Viņa ir
ilustrējusi apmēram 20 grāmatas un septiņām bijusi gan teksta, gan ilustrāciju
autore. Kertu sākusi rakstīt, lai būtu lielākas iespējas izvēlēties darba tēmu un
eksperimentēt ar mākslas stiliem. Divas no viņas bilžu grāmatām iepazīstina
bērnus ar laikmetīgo mākslu, viena – ar etnogrāfiskiem rokdarbiem, bet kādā
citā stāstīts par zīmētprieku. Māksliniece cer, ka viņas grāmatas mudinās
darboties radoši – domāt, rakstīt, zīmēt, griezt, līmēt un gleznot.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com
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Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

Lelles
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Kā mēs dzīvē šķirojam
cilvēkus?
2. Kas notiktu, ja mūs kāds
sašķirotu un neļautu
sajaukties kopā?
3. Vai tu rīkotos tāpat kā
īsgrāmatiņas meitene?
Kāpēc tētis gribēja lelles
sašķirot?

– Pie manas kuplās un skaistās,
astes, – vecmāmiņa vakarā
sacīja, – tas joprojām ir mūsu
mazais Lāps!

Trīnu Lāna

/ Triinu Laan / igaunija

Trīnu Lāna ir kultūras darbiniece, rakstniece un piecu bērnu māte, kurai
vairāk
īsgrāmatiņas
varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU
par visu patīk nepieradināta dzīve. Viņa ir studējusi tieslietas un ieguvusi
© Teksts Tiinu Laan
Ilustrācijas
Ieva Babilaite
maģistra grādu kultūras pasākumu organizēšanas specialitātē. Kopā©©ar
trim
Tulkojums Daila Ozola
jaunākajiem bērniem, vīru matemātiķi un pašapzinīgu kaķi Trīnu dzīvo mazā
lauku saimniecībā Veravā, Dienvidigaunijā. Ģimenē ikdienā runā veraviešu
Projektu atbalsta:
valodā, kuru lieto apmēram 70 000 cilvēku, galvenokārt Igaunijas dienvidos,
tāpēc daudzas Trīnu grāmatas izdotas divās valodās – igauņu un veraviešu.
Viņas stāsti ir par to, ka pieaugušo un bērnu, dzīvo un mirušo, kā arī cilvēku
un dzīvnieku pasaules nav nemaz tik atšķirīgas, kā varētu šķist. Trīnu cenšas
rakstīt tā, lai viņas grāmatas ieinteresētu gan bērnus, gan viņu vecākus. Viņa ir
pārliecināta, ka ar bērniem var apspriest arī nopietnas un smagas tēmas.
Visas Baltijas valstu autoru

www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Ieva Babilaite

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

/ Ieva Babilaitė / Lietuva

Dzimusi 1973. gadā Viļņā, beigusi Viļņas M. K. Čurļoņa mākslas skolas Grafikas
un dizaina nodaļu, studējusi grafiku Viļņas Mākslas akadēmijā, 2015.–2017. gadā
piedalījās VMA Mākslas terapijas kvalifikācijas celšanas kursos. Kopš 1999. gada
ir Lietuvas Mākslinieku savienības locekle, sarīkojusi 13 personālizstādes,
piedalījusies daudzās grupu izstādēs Lietuvā un ārzemēs. Vada mākslas
darbnīcas, izglītojošas nodarbības, darbojas kā izstāžu kuratore. Ir ilustrējusi
19 bērniem un pieaugušajiem domātas grāmatas, dažām pati ir gan autore, gan
ilustratore.
Zīmējumos cenšas izmantot jaunas izteiksmes formas. I. Babilaites-Ibelgauptienes
mākslinieciskie risinājumi un daiļrades oriģinalitāte ir novērtēta ar daudziem
apbalvojumiem. Bilžu grāmata “lidot” (2014) ir iekļauta IBBY Goda sarakstā.
2002., 2009., 2014. un 2018. gadā saņēmusi Lietuvas Kultūras ministrijas prēmiju.
IBBY Lietuvas nodaļas godabiedre.
www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

Mazais Lāps
ir bagāts

Trīnu Lāna
Ieva Babilaite

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

Mazais Lāps
ir bagāts
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Kas mūs padara bagātus?
Kas vēl bagātina cilvēku?
2. Kāpēc ir bailīgi, ja kāds
dodas dzīvot vai strādāt
citur?
3. Vai tev ir gadījies uz ilgu laiku
šķirties no mīļa cilvēka? Kas
palīdz, ja vajag šķirties uz
ilgu laiku?

Mazais Lāps ar
un tēti pārcēlā
uz citu me

Indreks Kofs

/ Indrek Koff / igaunija

Indreks Kofs (1975) ir rakstnieks un tulkotājs. Viņš raksta gan pieaugušajiem,
gan bērniem, bet labprātāk tomēr bērniem, jo tie esot daudz jaukāki (varbūt
Indreks tā uzskata, jo ir četru bērnu tēvs). Viņš tulko no franču un portugāļu
valodas dzimtajā igauņu valodā, sarakstījis deviņas bērnu grāmatas un
dažas lugas (kopā ar sievu Evu Kofu). Indreka darbos bieži dzirdams varoņu
iekšējais monologs un notikumi tiek atainoti no dažādiem skatpunktiem. Viņš
attēlo sarežģītu pasauli, kurā sastopami dažādi priekšstati un viedokļi un nav
nevienas vienkāršas atbildes, jo, viņaprāt, tieši tādā pasaulē mēs dzīvojam.
indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu
/ Latvija

Rūta Briede jeb R. B. (1984) ir ilustratore, autore, scenogrāfe un ilustrācijas
pasniedzēja Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņas radošo darbu fokusā ir stāsts
kā emociju matrica, kas no viena cilvēka otram var nodot to, ko tieši pavēstīt
nav iespējams. Lakoniskā, nereti monohromā ilustrācija ļauj māksliniecei
stāstus veidot viengabalainus un trāpīgus, vienlaikus atstājot vietu lasītāja
iztēlei. Rūta sarakstījusi divas bilžu grāmatas bērniem un par pirmo no tām –
“Kaiju karalienes noslēpums” – 2018. gadā saņēmusi Starptautisko Jāņa
Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā nominācijā “Jaunaudze”.
Rūtas grāmatas izdotas ārpus Latvijas robežām angļu, franču, vācu u. c.
valodās. Lieliem un maziem kultūras baudītājiem Rūta pazīstama arī kā leļļu
māksliniece Latvijas Leļļu teātra izrādēm “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi”,
“Jūlijonkuliņa Ziemassvētki” u. c.
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

Vau!
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai esi saticis cilvēkus, kuri
runā citā valodā?
2. Kā saprasties, ja neproti otra
cilvēka valodu?
3. Vai mēdz gadīties, ka citi tevi
nesaprot? Kā tu tad jūties?
4. Vai tu lieto vārdus, kurus
cilvēki tev līdzās nesaprot?
Kas tie ir par vārdiem?

Tad kaķis iemurrājās un teica:
- Es saku – zem gultas es atradu
tavu lelli!

/ Latvija

Visas Baltijas valstu autoru
īsgrāmatiņas varat atrast šeit:
www.TInyBooKs.Eu

Jānis Joņevs ir latviešu rakstnieks, dzimis 1980. gadā Jelgavā. Mācoties
© Teksts Jānis Joņevs
ģimnāzijā, viņš iepazina pasauli un smēlās iespaidus, ko vēlāk veiksmīgi
© Ilustrācijas Jaan Rõõmus
izmantoja savā līdz šim slavenākajā romānā “Jelgava 94”. Tas saņēmis Eiropas
Projektu
Savienības Literatūras balvu 2013 un tulkots daudzās Eiropas valstuatbalsta:
valodās.
Pēc grāmatas motīviem tapusi spēlfilma. Vēlāk Jānis studēja Latvijas Kultūras
akadēmijā un uzsāka darba gaitas reklāmas nozarē, bet pēdējos gados
viņa radošās spējas izpaužas dažāda veida rakstīšanā – mazliet grāmatas,
mazliet teātris un kino. Jānis joprojām meklē jaunus ceļus un arī aizmirstus
vecos. Veiksmīga ir bijusi viņa debija bērnu literatūrā – tā ir Reiņa Pētersona
ilustrētā grāmata “Slepenie svētki”, kas izdota 2014. gadā. 2020. gadā nāca
Books from Baltic Authors, 2021
klajā stāstu krājums “Tīģeris”, kas ieguva Latvijas Literatūras gada© Tiny
balvu
kā
gada labākais prozas darbs. Viņam patīk ceļojumi un noslēpumi, gan dzīvē,
gan stāstos.
www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Jāns Rēmuss

/ Jaan Rõõmus / igaunija

Jāns Rēmuss (Rõõmus, igauniski – “priecīgais”) ir ilustrators, kuram ir grūti
strādāt tikai vienā stilā. Viņam patīk izmēģināt dažādas tehnikas un no
interesantiem skatpunktiem aplūkot savas iemīļotās tēmas: arhitektūra,
tehnika, daba, ikdienas dzīve, vecas rotaļlietas, rotaļu namiņi u. c. Savos
darbos viņš izmanto gan spalvas un tinti, gan Cintiq zīmuli. Jāns Igaunijas
Mākslas akadēmijā ieguvis bakalaura grādu grafiskajā dizainā.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

Taču Moriss klusēja. Anetei tas
nepatika.
- Moriss, lūdzu, runā!
Bet kaķis nerunāja.
- Moriss, lūdzu! Tev ir visas
tiesības runāt!

Jānis Joņevs

Anete
& Moriss

Anete un viņas kaķis
stāstīja viens otram s
piedzīvojumus.

Jānis Joņevs / Jāns Rēmuss

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu

Anete & Moriss
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Ko tu zini par
cilvēktiesībām? Kādas
tev ir tiesības?
2. Kā būtu, ja tev kāds atņemtu
tiesības runāt?
3. Kādas tiesības ir kaķiem?

Juhani Pitseps

/ Juhani Püttsepp / igaunija

Juhani Pitseps (Juhani Püttsepp, 1964) ir dzimis Tartu un Tartu Universitātē
ieguvis botāniķa–ekologa specialitāti. Juhani bijis zinātniskais līdzstrādnieks
Igaunijas ZA Zooloģijas un botānikas institūtā, Tartu Leļļu teātra direktors,
avīzes reportieris. No 2001. gada viņš strādā par Igaunijas Dzīvības zinātņu
Universitātes Dabaszinātņu skolas vadītāju. Raksta grāmatas visai ģimenei:
“49 gadalaiki” (49 aastaaega, 2003), “Koka Madonna” (Lauajupi Madonna,
2009), “Leļļu stāstu pilnas istabas” (Toad täis nukkude juttu, 2011), “Ir mēness
zelta kuģis” (On kuu kui kuldne laev, 2021), kas iznākusi arī latviešu valodā.
Angliski tulkota Juhani bērnu grāmata “Vīrs, kas pieskārās alnim” (Mees, kes
puutus põtra, 2014), krieviski – “Stāsts par ozoliņu, vārnu un dusmām” (Lugu
väikesest tammepuust, vihast ja varest, 2015), gruzīnu un krievu valodā “Es
piederu sev” (Mina olen enda oma, 2017).

Laimute Varkalaite
/ Laimutė Varkalaitė / Lietuva
Ilustratore un grafikas dizainere kopš dzimšanas dzīvo Rumšišķu ciemā. Par
sevi māksliniece saka tā: “Zīmējums ir mana valoda, kurā es stāstu par sevi un
būvēju domu tiltus ar cilvēkiem.” Māksliniece idejas pārvērš attēlos, izmantojot
tradicionālās un digitālās grafikas paņēmienus – gan kopā, gan atsevišķi.
Viņas ilustrācijām raksturīgas tīras līnijas, uzmanība pret detaļām, krāsu
saskaņa un dziļas, skaidri saredzamas izjūtas. Daba, cilvēki, to pārdomas un
līdzāspastāvēšana ir L. Varkalaites daiļrades būtiskākās ceļazīmes. Ar visiem
saviem darbiem viņa tiecas iedvesmot cilvēkus ikdienas atklājumiem.
Mākslinieces daiļrade jau ir izpelnījusies ievērību vairāk nekā 40 starptautiskos
konkursos un vizuālās mākslas profesionāļu aprindās: Communication Arts
Illustration Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World
Illustration Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little Hakka
international picture book competition, Hiii Illustration, Behance.net komandas
novērtējums (Best of behance, Illustration, Character Design, Game Design,
Photoshop, Photoshop Sketch kategorijās).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu

Skats uz gaišzilo
planētu
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai mums jāsargā sava
planēta? Kāpēc?
2. Ko tu vari darīt, lai uz Zemes
būtu laba dzīvošana?
3. Kas notiktu, ja izmirtu visi
vilki vai pienenes, vai odi?

Uzvara!

U

“Brrļūūāāūūkkt!”
Visas Baltijas valstu

Reinis Pētersons

Justins Žilinsks . Reinis Pētersons

Divi

bruninieki
Lomu spēle!

Noteikumi

Jums vajadzēs parastu metam
punktiem no 1 līdz 6. Pie katr
vispirms metiet kauliņu, lai iz
bruņinieku, kuram tas būs jāp
skaitļi (1, 3, 5) nozīmē Jangom
(2, 4, 6) – Oldorminu. Tad me
saņemtu punktus, ko pieskait
esošajiem punktiem attiecīga
pietiekama, lai pārvarētu iza
tālāk. Ja ne, vēlreiz metiet ka
bruņinieku, un tad atkal mēģi
Piemērs

Lai atgūtu gredzenu, ko nočie
vismaz 5 gudrības punktus. P
1, tātad šķērslis jāuzveic Jang
0 gudrības punktu, bet nākam
4. Nu Jangomiram ir 4 gudrīb
Taču ar to nepietiek (4<5). Me
bruņinieku no jauna. Uzkrīt 2
uzņemas Oldormins. Viņš arī
jau ir 3 gudrības punkti, tātad
punkti (3+4=7). Gredzens atgū

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu
/ Latvija

Reinis Pētersons (1981) ir plaša spektra ilustrators un animācijas filmu
mākslinieks. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas
nodaļu. Pirmā grāmata ar viņa ilustrācijām iznāca 2007. gadā. Kopumā
ilustrētas jau vairāk nekā 40 grāmatas un 20 galda spēles, daudzas no tām
tikušas arī apbalvotas. Vairākkārt saņēmis Starptautisko Jāņa Baltvilka
balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā, kā arī nominēts Hansa Kristiana
Andersena balvai un Astrīdas Lindgrēnes piemiņas balvai. Kopš 2009. gada
darbojas animācijas filmu jomā. 2011. gadā tapusi arī autorfilma animācijā:
ogles tehnikā zīmētā “Ursus”, kas piedalījusies vairāk nekā simt kinofestivālos
visā pasaulē, gūstot gan skatītāju, gan žūrijas atzinību. Darbojies arī kā
scenogrāfs Latvijas Leļļu teātrī, veidojot tēlus un skatuves noformējumu
dažādām bērnu izrādēm. Katram darbam Reinis atrod unikālu vizuālo
rokrakstu, lai visu laiku varētu apgūt ko jaunu.
www.reinispetersons.com

n, lūk, arī smirdošā Troļļa ala.
“Manuprāt, tagad mums vajadzētu
cīnīties kopā!” ierosina Oldormins.

/ Justinas Žilinskas / Lietuva

Dzimis 1974. gadā Viļņā, mācījies skolā ar literatūras novirzienu, taču
autoru studējis
īsgrāmatiņas varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU
tieslietas. Kļuva par juristu un tieslietu pasniedzēju, profesoru, tomēr jau
kopš
© Teksts Justinas Žilinskas
studiju gadiem aizraujas ar rakstniecību: piedzīvojumu literatūru un© sevišķi
Ilustrācijas Reinis Pētersons
© Tulkojums Dace Meiere
fantastiku, jo pašam šie žanri ir mīļi. Pirmais J. Žilinska romāns iznāca 2003.
gadā, bet 2006. gadā publicētā mitoloģiski maģiskās fantastikas grāmata
Projektu atbalsta
“Guģis – mežu kauks un cilvēku draugs” izpelnījās IBBY Lietuvas nodaļas debijas
balvu. Panākumus guva arī 2017. gadā iznākusī grāmata “Kauks Guģis un
Burvestu karš”, kas saņēma IBBY Lietuvas nodaļas Otro prēmiju, kā arī Martīna
Vainilaiča prēmiju par labāko darbu ar mitoloģiskiem motīviem. Rakstnieka
lasītāju loks sākas ar desmitgadniekiem un sniedzas līdz visvecākajiem. Tēmas –
vēsture, mitoloģija, fantastika un, protams, piedzīvojumi.

pūķis! Tikai tas,
las, varēs doties
šo pūķi uzveikt

iebrēcas Trollis un nogāžas beigts.
“Es jau domāju, ka man nepietiks
spēka...” Jangomirs uzelpo.
“Bet es šaubījos par savu gudrību,”
atbild Oldormins. “Taču kopā mēs
uzvarējām!”

Justins Žilinsks

Divi bruņinieki
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Kuram no karotājiem tu esi
līdzīgāks?
2. Kādus izaicinājumus tu esi
pieredzējis un kuras īpašības
tev visvairāk palīdzēja?
3. Kādas superspējas piemīt tev,
taviem vecākiem, draugiem,
vecvecākiem?

Rasa Bugavičute-Pēce

/ Latvija

Rasa Bugavičute-Pēce (1988) ir latviešu dramaturģe, scenāriste un grāmatu
autore ar lietuviešu saknēm. 2013. gadā viņa pabeidza Latvijas Kultūras
akadēmiju, iegūstot bakalaura grādu dramaturģijā, savukārt 2015. gadā ieguva
divus maģistra grādus: vienu kultūras menedžmentā un otru – rakstniecības
studijās. Šobrīd viņa turpina augt dažādos rakstniecības žanros, apgūstot
jaunas prasmes starptautiskās meistarklasēs un pasniedzot dramaturģiju
Liepājas Universitātē. Viņas lugas iestudētas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā
un Izraēlā. Dziesmas ar viņas rakstītajiem vārdiem ir iekļautas Vispārējo
latviešu dziesmu svētku repertuārā. Un viņas jaunākā grāmata “Puika, kurš
redzēja tumsā” (“Latvijas Mediji”, 2019) ir saņēmusi Starptautisko Jāņa
Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā, kā arī vairākus citus
apbalvojumus un nominācijas.
www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

k2rte

/ igaunija

k2rte ir igauņu māksliniece, kas ieguvusi bakalaura grādu grafiskajā dizainā,
ilgus gadus strādājusi reklāmas birojā un tagad nodarbojas ar ilustrāciju.
Ilustrācija paplašina viņas mākslas pasauli, kā arī līdzsvaro viņas dziļi
nihilistisko un bezcerīgi optimistisko personības daļu. k2rte iedvesmu smeļas
ikdienas dzīvē, zinātniskās fantastiskas lielajās idejās, ielu mākslā un uzlīmju
kultūrā, psihodēliskajos 20. gadsimta 70. gados, kā arī savādajā un draudīgajā
dabā. Savā mazajā Vīlandes darbnīcā viņa veic pasūtījumus ilustrācijas un
grafiskā dizaina jomā, kurus saņem no dažādām pasaules malām.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

Šīs autores radīja
īsgrāmatiņu

Rokas, kurās
piedzimst
Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Ko tu gribētu darīt, kad
izaugsi?
2. Par ko strādā tava mamma,
tavs tētis? Kā būtu, ja viņi
samainītos darbiem?
3. Ko nozīmē vārdi “cilvēkam ir
labas rokas”? Varbūt visiem
rokas ir labas?
4. Kādu stāstu tu uzzīmētu uz
savām rokām?

© Ilustrācijas Mārtiņš Zutis
© Tulkojums Dace Meiere

Projektu atbalsta:

Grāmatu autore un ilustratore, kura raksta par mitoloģijas tēmām, dažādu
literāru projektu iecerētāja un īstenotāja. Ieguvusi maģistra grādu grafiskajā
dizainā Viļņas Mākslas akadēmijā, Lietuvas Rakstnieku savienības biedre.
K. Zīles grāmatas ir saņēmušas dažādas prēmijas un balvas, tikušas
nominētas Lietuvas “Gada grāmatas” titulam un IBBY Lietuvas nodaļas
apbalvojumiem. Divi viņas darbi – “Lielā būtņu grāmata” un “Samainītais” – ir
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
iekļauti White Ravens sarakstā. Lietuvas bērni var priecāties par izrādēm
“Būtnes” un “Milzis mazulis”, kas iestudētas pēc K. Zīles grāmatām.
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis

Mārtiņš Zutis

Sūdzība

Visu dzīvo
(un mirušo) būtņu tiesību
aizsardzības birojam

Pagājušajā nedē
mani nepiedodam
kārtā nepieņēma
par vecās muiža
sargu. Pamato
bija minēti šād
iemesli:

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu

Sūdzība
/ Latvija

Mārtiņš Zutis (1988) ir studējis vizuālo komunikāciju Latvijas Mākslas
akadēmijā. Aktīvi publicējas komiksu kultūras žurnālā “Kuš!” un citos
izdevumos, veido pašizdokļus un ir ilustrējis daudzas bērnu grāmatas, ieskaitot
grāmatu “Nenotikušais atklājums”, kurai viņš ir arī teksta autors. Par to
2015. gadā viņš saņēma Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā
un grāmatu mākslā nominācijā “Jaunaudze”. Grāmata tikusi tulkota un izdota
septiņās valodās. Mārtiņa ilustrācijas spēlējas ar grāmatas funkciju un nereti
cenšas parādīt nopietno ar nenopietniem līdzekļiem.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Kotrīna Zīle

jāt
CAURI

Lūdzu, steidzami
izskatīt manu

/ Kotryna Zylė / Lietuva

© Teksts Kotryna Zylė

Lūdzu, steidzami
izskatīt manu

Kotrīna Zīle

Visas Baltijas valstu autoru
īsgrāmatiņas varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU

Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai tu spoku pieņemtu darbā?
Kāpēc jā/nē?
2. Vai kāds darbam var būt
par vecu? Kāpēc, tavuprāt,
lielākā daļa vecu cilvēku vairs
neiet uz darbu vai kļūst par
pensionāriem?
3. Kāda vecuma cilvēku tu sauktu
par vecu? Kāda vecuma cilvēku
par vecu sauktu tavi vecāki vai
vecvecāki?

Lauris Gundars

Visas Baltijas valstu autoru īsgrāmatiņas

/ latvija

varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU

© Teksts LAURIS GUNDARS
Lauris Gundars (1958) ir dramaturgs, režisors un rakstnieks, kurš prot
© Ilustrācijas LINA ITAGAKI
stāstīt stāstus lielākiem un mazākiem cilvēkiem. Vairāk nekā četrdesmit
lugu un scenāriju autors, iestudējis izrādes Latvijas un Igaunijas teātros. Ir
Projektu atbalsta:
dramaturģijas pasniedzējs, sarakstījis grāmatu “Dramatika jeb Racionālā
poētika”. Lauris sāka rakstīt saviem bērniem un mazmeitai Lotei, un tieši viņa ir
īstā galvenā varone trīs grāmatu sērijā par vectēvu Vali un mazmeitu Spindzeli.
Stāsti “Sveiks, Vali!”, “Vaļa balss” un “Valis ir atpakaļ” (visām izdevējs ir “Liels
un mazs”) radušies no negaidītiem bērnu jautājumiem pieaugušajiem – kurš šo
pasauli uztver pareizāk? Visas viņa bērnu grāmatas ir godalgotas, tās tulkotas
vācu, krievu un korejiešu valodās.
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

www.laurisgundars.lv

Lina Itagaki

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu
/ Lina Itagaki / Lietuva

Kas ir Stela?

Lina studējusi japāņu valodu Tokijas Universitātē un 2003. gadā ieguvusi
starptautiskās ekonomikas bakalaura diplomu. Vēlāk aizrāvās ar zīmēšanu un
2010. gadā Viļņas Mākslas akadēmijā pabeidza grafikas studijas. Tagad viņa ir
brīvmāksliniece – ilustrē grāmatas un zīmē komiksus.

Jautājumi sarunai
ar bērnu:

Pirmā Linas ilustrētā grāmata – grafiskais romāns “Sibīrijas haiku” – izpelnījās
daudz apbalvojumu un augstu novērtējumu gan Lietuvā, gan ārzemēs. Grāmata
ir tulkota 13 valodās, pēc tās iestudēta izrāde un tiek uzņemta pilnmetrāžas
animācijas filma. Vēlāk Lina ilustrēja bērnu grāmatu par Lietuvas vēsturi –
“Viļņas pilis un to saimnieki”. 2020. gadā, sadarbojoties ar Albānijas Komunisma
noziegumu izpētes institūtu, uzzīmēja komiksu par ievērojamo Albānijas zinātnieci
Sabihu Kasimati, kas tika nogalināta pēc diktatora Envera Hodžas pavēles.
2021. gadā klajā nāca jauns Linas zīmēts komikss – “Grība zelts”, kas vēsta par
Vincu Grību, vienu no izcilākajiem 20. gadsimta pirmās puses lietuviešu tēlniekiem.

2. Vai tev patiktu, ja tava
vecmāmiņa braukātu ar
skrituļdēli?

www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

1. Vai, tavuprāt, vecāki vai
vecvecāki var būt bērnu
draugi?

3. Vai tavi vecvecāki māk kaut
ko tādu, ko neprot citu
bērnu vecvecāki? Ja tev nav
vecvecāku, par kādām veca
cilvēka prasmēm vai spējām tu
sevišķi brīnītos?

– Tās labas un
skaistas,
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Sarakstījis četras dzejas grāmatas pieaugušajiem un vienu bilžu grāmatu
bērniem. Cenšas izbaudīt katru dzīves mirkli, un tas ir patiešām viegli, ja
pašam ir trīs bērni, kas ne mirkli nespēj palikt mierā. Var apgalvot, ka tieši viņi
aizveduši šo rakstnieku un dzejnieku pie bērnu literatūras. P. Norvilas grāmata
bērniem “Cilpu calpu!” (māksliniece Jurga Šulskīte) tika izraudzīta kā
viena
noAuthors, 2021
© Tiny
Books from Baltic
piecām labākajām bērnu grāmatām Lietuvas “Gada grāmatas” (2019) titulam,
bet Nacionālajā bērnu literatūras konkursā (2017) saņēma debijas balvu.
p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova

Zēns spēlējas klusi ar spē
kad ierūcas negaiss a

Šie autori radīja
īsgrāmatiņu

Deguns
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Olga Skomorohova jeb Oilikki dzimusi Krievijā, bet pēdējos gadus dzīvo un strādā
Tallinā. Viņu iedvesmo ceļojumi, daudzveidīgā arhitektūra, augu un dzīvnieku
valsts, bet visvairāk – cilvēki. Viņas stils ir maģisks, savdabīgs un oriģināls, tas
liek skatītājiem ienirt izdomas pasaulē, izbaudīt tekstūru un rakstiem bagātus
attēlus. Olgas specializācija ir bērnu grāmatas, ornamenti un ilustrācijas. Viņa
sadarbojas ar izdevniecību Familius, televīzijas kanālu Yu, Eesti Loto, Harpers
Bazaar, M.Video, Avon USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

Nekas te nav labs, viss jāsviež ārā!

Visas Baltijas valstu autoru
īsgrāmatiņas varat atrast šeit:
WWW.TINYBOOKS.EU

Jautājumi sarunai
ar bērnu:
1. Vai kāds kādreiz ir izsmējis
tavas rotaļlietas, drēbes,
frizūru vai izskatu?
2. Kāpēc, tavuprāt, bērni un
pieaugušie cits par citu
ņirgājas?
3. Kam vajadzētu izlemt, kuras
rotaļlietas bērniem der
vislabāk?
4. Ko tu teiktu, ja kāds smietos
par tavām spēļmantām?

