Literāri tematiska izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 120” (dz.
1899. gada 23. februārī, miris 1974. gada 29. jūlijā). Vācu autors Ērihs Kestners
ir ne tikai rakstnieks, bet arī dzejnieks, dramaturgs un satīrists. Lasītāji viņu
galvenokārt atpazīst kā bērnu grāmatu autoru, taču dažas grāmatas tikpat labi
var lasīt arī pieauguši cilvēki. Savdabīgā ironija, rakstītā vieglums un cilvēciskās
tēmas allaž ir piesaistījušas lielus un mazus. Šķiet, nevienam nav svešas
grāmatas “Punktiņa un Antons”, “Emīls un Berlīnes zēni” un “Divas Lotiņas”.
Daudzi no Kestnera darbiem pārvērtušies teātra izrādēs un televīzijas
iestudējumos. Tā pirms vairākiem gadiem tapusi izrāde pieaugušajiem
skatītājiem “Trīs vīri kūrortā”. Izrāde vēl joprojām skatāma Latvijas Nacionālā
teātra repertuārā. Viņa lugas iestudētas gandrīz visos Latvijas teātros. Bērni,
savukārt vietnē Youtube var skatīties Latvijas Televīzijas iestudējumu “Divas Lotiņas”. Latvijas Radio piedāvā
noklausīties Kestnera darbu “35. maijs”, bet citās vietnēs variet lasīt Ēriha Kestnera darbus pilntekstā.
Pasaules kinofilmās pārvērtušies vairāki desmiti viņa darbu. Ne visas grāmatas, kas iznākušas latviešu valodā,
ir pieejamas Ulbrokas bibliotēkā. Bet der būt informētam, ka starp viņa darbiem ir arī mazākzināmie “Fabians:
stāsts par kādu morālistu”, “Pazudusī miniatūra vai arī Kāda sentimentāla miesniekmeistara piedzīvojumi” un
dzejas krājums “Vai zini zemi to…”. Pirmā latviski iznākusī grāmata bija 1931. gadā izdotā “Emīls un Berlīnes
zēni”.
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