Literatūras izstāde “PERSONĪBU ZINĀTĀJA – INGUNA BAUERE”, 4.-27.decembris
Ingūna Bauere ir cilvēks, kurš pazīst gan romāna tradīcijas, gan
labi prot iepazīt un aprakstīt Latvijas kultūrvēsturē zināmas
personas – Kārli Skalbi un viņa sievu Lizeti, Andreju Pumpuru
un viņa sievu Edi un citas vēsturiskas personības. Ne velti viņas
darbi tematiski aptver detektīvromānus, vēsturiskus romānus
un biogrāfiskus romānus. Bauere ir ražīga rakstniece.
Neskatoties uz viņas darbu lielo kvantumu, tiem visiem piemīt
šķitums un ziņa, ka rakstniece pārzina visus sevis aprakstītos
personāžus. Te ir grāmatas arī bērniem un jauniešiem “”Kļūdas
labojums” un “Tu esi mans tētis”. Ar savu prasmi pārliecināt, viņa iekļauj savu lasītāju pulkā arī mūsu bibliotēkas
lasītkāros cilvēkus. Tekoša un aizraujoša ir autores aprakstīto situāciju valoda. Notikumi var būt traģiski, bēdīgi vai
gaišas laimes pilni. Jebkurā situācijā šie darbi aizraus un liks justies…jā - latviskam. Ingunas Baueres grāmatas nākušas
klajā visdažādākajās izdevniecībās. Sākot no pirmā izdevuma “Sauc mani sniegā”, kas 2004. gadā iznācis “Lauku
Avīzes” apgādā līdz jaunākajām 2019. gada grāmatām, kas tapušas “Zvaigznes ABC” pārziņā – “Jānis Lūsēns Trešais”
un “Mazā, klusā sirds” – par Dārtas un Krišjāņa Baronu šķiršanos un kopāiešānu mūža garumā.
Lieliski, ka arī latviešu rakstniecei ir sava mājaslapa http://ingunabauere.lv. Lapai šobrīd ir vairāk nekā 345 000
apmeklējumu. Inguna Bauere ar sevis ieguldīto darbu tādu noteikti ir pelnījusi.
Tie, kuri nav lasījuši Baueres darbus, noteikti var ietekmēties no šeit atrodamajām saitēm un atsauksmēm vai arī rast
atbildes bibliotēkas veidotajā literatūras izstādē “Personību zinātāja – Inguna Bauere”, vai arī piedalīties 13.
decembra literāri tematiskajā vakarā, kurā viesosies nupat aprakstītā persona.

1. Bauere, Inguna, 1960-. Dieva riekšavā : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore
Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 440, [1] lpp. ; 21 cm.
ISBN 9789934070099.
Latviešu romāni. Mīlas stāsti, latviešu.
2. Bauere, Inguna, 1960-. Ede, Pumpura sieva / Inguna Bauere ; red. B. Simsone ; Vitas Lēnertes dizains. [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 365, [1] lpp.
ISBN 9789934023804.
Latviešu literatūra. Biogrāfiskā proza, latviešu.
3. Bauere, Inguna, 1960-. Grēksūdze : [romāns] / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016. - 351, [1] lpp.
ISBN 9789934059575.
Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
4. Bauere, Inguna, 1960-. Jānis Lūsēns Trešais : ar mūziku pirkstu galos / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka
dizains ; redaktore Gundega Sēja. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2019. , ©2019. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - 326 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Vāka noformējumam izmantots Artūra Kondrāta foto.
ISBN 9789934079436.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Mūziķi. Komponisti - Latvija.
Biogrāfijas. Intervijas. Fotogrāfijas.
5. Bauere, Inguna. Kļūdas labojums / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 147, [2] lpp. ; 21 cm. (Gandrīz pieaudzis).
ISBN 9789934001635.
Latviešu literatūra.
Valsts Kultūrkapitāla fonds 2008.
6. Bauere, Inguna, 1960-. Lizete, dzejniekam lemtā : Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts / Inguna Bauere ;
teksta red. Māra Svīre ; red. Eva Mārtuža ; māksl. Ints Vilcāns ; Valda Ilzēna foto. - Rīga : Lauku Avīze, 2009
1

(Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp., [32] lpp. il., ģīm. ; 21 cm. - I. Baueres biogrāfiskais romāns ir darbs par
L. Skalbi (1886-1972), dzejnieka K. Skalbes (1879-1945) sievu, kuru latviešu lasītāji pazīst kā skandināvu un
franču literatūras tulkotāju. Romānā līdz ar Lizetes mūža gājumu tiek atklāta arī "klusākā un sirsnīgākā
latviešu dzejnieka" K. Skalbes personība pretrunu plosītajā 20. gadsimtā. Tas ir darbs ar kultūrvēsturisku
nozīmi, kurā Lizetes un dzejnieka attiecību fonu veido tā laika sabiedriskā vide ar daudziem pazīstamiem
latviešu dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem un politiskajiem darbiniekiem.
ISBN 9789984827483.
Biogrāfiskā proza. Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas.
7. Bauere, Inguna, 1960-. Lizete, dzejniekam lemtā / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams
Baltic). - 429, [1] lpp. : il., portr. ; 23 cm.
ISBN 9789934029509.
Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu.
8. Bauere, Inguna, 1960-. Līdz septītajai paaudzei : [romāns] / Inguna Bauere ; māksl. Vita Leinerte ; red.
Zigrīda Krauze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 269, [1] lpp.
ISBN 9789934033209.
Latviešu literatūra. Latviešu proza. Latviešu romāni.
9. Bauere, Inguna, 1960-. Marta, mana Andromeda / Inguna Bauere. - Rīga : Jumava, 2013. - 278, [1] lpp. (Vēsturisks romāns).
ISBN 9789934113932. Latviešu literatūra. Latviešu proza. Latviešu romāni.
10. Bauere, Inguna, 1960-. Mazā, klusā sirds : Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas / Inguna Bauere ; vāka
dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja ; grāmatas noformējumā izmantots Aivara Ošiņa foto
un fotomateriāls no Krišjāņa Barona muzeja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2019. - 319, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm.
ISBN 9789934082504.
Biogrāfiskā proza, latviešu.
Proza. Biogrāfiskā proza, latviešu.
11. Bauere, Inguna. Ne zelts, bet putekļi : [romāns] / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore
Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 341 lpp.
grāmata. Mācītājs un viņa dēls.
ISBN 9789934049194.
Latviešu romāni. Vēsturiskā proza, latviešu.
12. Bauere, Inguna. Ne zelts, bet putekļi / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tiopgrāfija). - 351, [1] lpp. : ģenealoģiskās tabulas ; 23 cm.
grāmata. Hernhūtiešu meitas.
ISBN 9789934058097.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Luterāņu baznīca - Latvija. Garīdzniecība - Latvija - Daiļliteratūra - Jaunpiebalga
(Jaunpiebalgas novads). Brāļu draudze - Latvija - Daiļliteratūra - Jaunpiebalga (Jaunpiebalgas novads)
13. Bauere, Inguna, 1960-. Palieku tev uzticams. Juris Neikens : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka
dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 383, [1] lpp. ; 23 cm.
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