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Ē.Hānbergs: " Apjautu, ka jāsapulcina
vienuviet būtiskumi, arī paša
pieredzējumi, par saldo sakņu ēru, par
valstisko lepošanos pasaulē ar
veikumu: Latvijas cukurs! No milzonīgā
publikāciju klāsta avīzēs un žurnālos
izvēlējos visstāstošākās, arī
kuriozākās epizodes. Fotogrāfiju,
gleznu un plakātu reprodukcijas
uzskatāmi paspilgtina notiekošo visos
cukurbiešu audzēšanas reģionos."

Hānbergs, Ē.  Trīs tējkarotes cukura 



Ījabs, I.  Nepateicīgie
 Latvieši savu vietu modernajā politikā vispirms atrada

iepretim vācbaltiešu virsslānim un Krievijas impērijai,
kuri abi pretendēja uz kundzību Baltijā. Starp abiem
koloniālajiem faktoriem latviešu pirmie domātāji for -
mulēja idejas, kā tautai vislabāk iekļau ties moder nās
Eiropas politikā. Šīs idejas bija dažādas — kon ser -
vatīvas, liberālas un sociālistiskas. Dažādi bija arī to
aizstāvji — no monarhista Frīdriha Veinberga līdz
revolucionāram Fricim Roziņam. Taču visas šīs idejas
vienoja mudinājums latviešiem nostāties pašiem uz
savām kājām Eiropas politikā — par spīti visām kolo -
niālajām varām, kuras tos arvienu vainoja
nepateicībā./Ivars Ijabs.



Stress, krīze, izdegšana – parādības, kuru
biedējošās izpausmes pazīstamas gandrīz
visiem. Mēdzam tās uzskatīt par mūsdienu
pasaules nelaimēm. Sevišķi bieži tās pieminam
laikā, kad visus skārusi pandēmija un karš
Eiropā. Tie ir skaidri saskatāmi stresa avoti,
taču ne vienīgie. Arī šķiršanās, slimība,
neveiksmes darbā, naudas trūkums vai daudzu
mazāku grūtību virknes var radīt hronisku
stresu, kas cilvēka smadzenes noved līdz krīzei.
Nereti pat šķietami harmonisks dzīvesveids slēpj
emocionālu, psiholoģisku strupceļu, no kura
saviem spēkiem cilvēks neprot tik laukā.

 Lova, Dž.  Pieci soļi hroniska stresa
pārvarēšanai 



Sērijas “Latvijas vēstures mīti un versijas” sestā
grāmata – Mārtiņa Mintaura un Māra Zandera
kopdarbs “U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas
palikušie” – veltīta Latvijas 19. gadsimta un 20.
gadsimta pirmās puses vēsturē un kultūrā maz
pamanītām vai piemirstām, bet nozīmīgām
personībām, kā arī vēstures procesiem un
epizodēm, kas ir aizmirstas, nepietiekami
novērtētas vai novērtētas ačgārni.

Mintaurs, M.  U. c. Ārpus kolektīvās
atmiņas palikušie 



Vācu filosofs Georgs Zimmels tiek uzskatīts par
vienu no socioloģijas pamatlicējiem. Zimmels
pārstāv t.s. dzīves filosofiju, tāpēc likumsakarīgi,
ka viņa uzmanības lokā ir dzīves, eksistences
aktuālākie jautājumi. Viņš liek pamatus tam, ko
vēlāk nodēvē par urbāno socioloģiju - analizē
dzīvi lielpilsētā, pilsētu atšķirības
kultūrvēsturiskā nozīmē. Zimmels viens no
pirmajiem 20. gadsimtā cenšas apjēgt
feminismu, sieviešu atbrīvošanos, tās iespējas un
sekas. "Pilsēta un sieviete" ir pirmais Zimmela
tulkojuma izdevums latviešu valodā.

Zimmels, G.  Pilsēta un sieviete  



Patīkamu
lasīšanu!


