
1 
 

Kuldīgas 2. vidusskola 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu sērija „Apvārsnis” 

Zinātniski pētnieciskais darbs literatūrā 

 

 

 

Darba autors: 

Niklāvs Brašs 

8a klase 

 

Darba vadītāja: 

Aija Rutule 

8a klases audzinātāja 

 

 

 

 

Kuldīga, 2014 

  



2 
 

Saturs 

 

Ievads           3 

1. Izdevniecība „Zinātne”      4 

1.1. Izdevniecības vēsture          4 

1.2. Izdevniecība pašlaik            4 

2. Dažādas grāmatas no šīs sērijas           5 

2.1. Kā mani šīs grāmatas ieinteresēja      6 

2.2 Dažādas šīs grāmatu sērijas tēmas       7 

2.3 Aptauja par to kuras tēmas cilvēkiem interesē vairāk    7 

3. Aptauja par to, vai cilvēki ir lasījuši šīs sērijas grāmatas.       7 

 

  



3 
 

Ievads 

 

Es vēlos cilvēkus iepazīstināt ar padomju laiku grāmatu sēriju „Apvārsnis”, kura man šķiet 

daudzpusīga, aizraujoša un interesanta. Šajā grāmatu sērija tiek stāstīts par etnogrāfiju, zooloģiju, 

botāniku un citām lietām. 

Es izvēlējos šo tēmu, jo „Apvārsnis” ir aizmirsta grāmatu sērija, kas šķiet ļoti noderīga, bet 

tiek lēnam mesta ārā atkritumos vai nodota makulatūra tikai dēļ tā, ka lielāka daļa šo grāmatu ir 

vismaz 20 un pat 40 gadu vecas. 

Mans mērķis ir iepazīstināt savus vienaudžus ar šīm grāmatām, kuras atceras tikai vecāki 

cilvēki, kā piemēram mūsu vecāki un pat vecvecāki. 

Es gribu noskaidrot, kad šī grāmatu sērija parādījās un kad to beidza izdot. 
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1. Izdevniecība „Zinātne’’ 

 

Izdevniecība zinātne ir visai sena izdevniecība, kas izdod populārzinātniskas grāmatas par dažādām 

tēmām.  

1.1. Izdevniecības vēsture 

SIA  Apgāds „Zinātne” ir 1951. gadā dibinātās Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevniecības 

„Zinātne” darbības turpinātājs. Saglabājot iesāktos tematiskos virzienus, apgāds izdod vārdnīcas, 

monogrāfijas un apcerējumus par Latvijas vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, latviešu literatūru, valodu, 

mākslu, ekonomiku, izcilus antīko domātāju darbus 

1.2. Izdevniecība pašlaik 

Apgāds ir saglabājis izdevniecībā “Zinātne”  aizsāktās populāro grāmatu sērijas  “Latvijas 

arhitektūras un mākslas pieminekļi” (kopš 1979. gada) un  daudzu lasītāju iecienītā kalendāra  

„Daba un vēsture” (kopš 1961. gada) izdošanu. 

 

Apgāds darbību veiksmīgi turpina, pateicoties saviem uzticamajiem sadarbības partneriem Latvijas 

Zinātņu akadēmijai, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtam, LU LFMI  Latviešu folkloras 

krātuvei, LU Latvijas vēstures institūtam, Latviešu valodas aģentūrai, Valsts kultūrkapitāla fondam 

u.c. 

Apgāds “Zinātne” ir Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedrs, piedalās tās rīkotajos grāmatu 

gadatirgos, starptautiskajās izstādēs, ikgadējos grāmatu mākslas konkursos. 

2012. gada aprīlī apgāds "Zinātne"  apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības 

rakstu. 
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2. Dažādas grāmatas no šīs sērijas 

 

 

 

 

No interneta ņemti attēli 
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Dažas grāmatas no manas kolekcijas 

 

2.1. Kā mani šīs grāmatas ieinteresēja 

Pirmās grāmatas es atradu savās mājas pie vecām un nederīgām mantām. Es tās izlasīju, un 

mana mamma un ome, redzot manu interesi man sagādāja dažas grāmatas no Sarkanā krusta un no 

Kuldīgas bibliotēkas grāmatu apmaiņas plaukta.  

Tā vairāku mēnešu laikā biju savācis krietni daudz šīs un citas grāmatas, kā piemēram 

izdevniecības „Liesma” „Stāsti par dabu” sērijas grāmatas un dažas „Piedzīvojumi, fantastika, 

ceļojumi” sērijas grāmatas, un arī vēl daudz citas grāmatas no citām sērijām un izdevniecībām.  

Tās, protams, ir visai vecas grāmatas, sākot no 20 gadus vecas. Viena no vecākajām 

grāmatām, kas man pieder, ir pusgadsimtu veca un ir izdota 1955 gadā un viena no jaunākajām ir 

izdota 1986.gadā. 
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2.2  Dažādas šīs grāmatu sērijas tēmas 

Šīs grāmatas ir rakstītas par dažādām tēmām, kā piemēram par tā laika jaunākajiem ģeogrāfiskajiem 

atklājumiem, etnogrāfiju, zooloģiju, botāniku un par daudzām, dažādām citām tēmām. Grāmatās par 

zooloģiju es uzzināju daudz ko jaunu par zirgiem, vilkiem un dažādiem citiem dzīvniekiem. Dažās 

grāmatās par etnogrāfiju es uzzināju kā dzīvo eskimosi Grenlandē un indiāņi Amerikas līdzenumos. 

           2.3 Aptauja par to kuras tēmas cilvēkiem visvairāk intresē 

 

3. Aptauja par to vai cilvēki ir lasījuši šīs sērijas grāmatas 

 

Tēmas 

Ģeogrāfija 

Etnogrāfija 

Botānika 

Zooloģija 

Tehnoloģija 

Ceļojumu apraksti 

intervijas dati 

ir lasījuši 

Neko nezin 

ir redzējuši 

ir dzirdējuši 

mani neinteresē 

Nav lasīts 
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Secinājumi 

Šīs grāmatas tiek aizmirstas, lai gan tēmas vēl ir visai aktuālas. Tikai un vienīgi fakts, ka šīs 

grāmatas ir vecas, un informācija ir nedaudz novecojusi, ir intresanti palasīt par to, kā cilvēki senāk 

uztvēra pasauli sev apkārt, kā arī piemēram aprakstīja lietas kas tagad ir izzudušas. Amazones lietus 

meži tagad vairs nevar tikt aprakstītīti kā agrāk, jo tie vairs tikpat kā neeksistē. Pateicoties cilvēces 

pieaugošajai mantkārībai un vajadzībām tika iznīcināti simtiem, varbūt pat tūkstošiem pirmatnējo 

indiāņu cilšu un līdz ar to arī pazuda visa informācija par viņiem, viņu kultūru, un visticamāk arī 

par apkārtējo augu medicīniskajām īpašībam, jo indiāņi spēja izārstēt malāriju, iespējams pat 

gadsimtus pirms baltie cilvēki vispār spēja izārstēt pat parastākās slimības. Tāda informācijas 

izzušana var notikt daudz lielākos apjomos ja cilvēki nesāks rūpēties par šādām vecām grāmatām, 

kā piemēram grāmatu sērija „Apvārsnis”. Šādu informācijas zudumu varētu salīdzināt ar senās 

Aleksandrijas bibliotēkas nodegšanu, kur atradās daudzas seno filozofu, zinātnieku darbi, kuriem 

bija tikai un vienīgi viens izdevums, kā arī ar acteku iznīcināšanu, jo acteki tāpat kā inki bija ļoti 

atīstītas tautas kuru astronomijas zināšanas bija gandrīz tikpat pilnīgas kā tagādējas. Senajām 

tautām nebija pieejamas tādas tehnoloģijas kā habla teleskops un ultra modernas observatorijas. 

Acteku un inku zināšanas medicīnā arī bija pārsteidzošas, jo viņi veica galvaskausa trepanācijas ilgi 

pirms baltie cilvēki par to iedomājās. Vēl viņi spēja cilvēkiem ielikt protēzes no kaula un koka 

gabaliem un operētie cilvēki dzīvoja tikpatkā normālu dzīvi pat gadiem ilgi. Taču baltie cilvēki 

spēja veikt šādas operācijas tikai nesen lai gan mums ir pieejamas daudz labākas tehnoloģijas. 

Varbūt, ka tagad šīs grāmatas izkonkurē daudzi žurnāli, kuros ir daudz jaukas ilustrācijas un līdz ar 

to vieglāk uztverama informācija, kas vairāk piesaista mūsdienu cilvēka uzmanību. Diemžēl visa 

veida literatūru mazāk lasa pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, jo es piemēram, ieejot bibliotēkā 

redzu, ka tikpatkā visi jaunieši nelasa grāmatas, bet sēž pie datoriem, skatoties dažādos sociālajos 

tīklos, kā piemēram, draugiem.lv vai facebook.com, jeb kādā cita līdzīgā portālā.Pārsvarā lasītāji ir 

vecākā paaudze un tikai daži jaunieši  
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Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

 

http://www.zinatnesgramatas.lv/ 

 

http://www.zinatnesgramatas.lv/

