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Literāri tematiska izstāde “Skarbā krasta” autorei, rakstniecei
Dzintrai Žuravskai – 80” (dz.1939 gada 13.janvārī)
Visu mūžu
savu ligzdu viju
No dienišķām rūpēm
par saviem mīļiem
No sirsnības maigas,
no labas gribas,
No mīlestības.
Lai gan par Dzintru Žuravsku kritiķi izteikušies visai maz, tomēr mūsu bibliotēkai ir, ko teikt un parādīt vismaz vizuālā
veidā. Dzimusi Rīgā un augusi Sabilē, Mērsragā, Rojā viņa kļuvusi par īstenu kurzemnieci. Tāpēc mūsu lasītāji ar
aizrautību lasīja, lasa un lasīs viņas vēsturisko romānu ciklu “Skarbajā krastā” (par kuru viņai piešķirta Egona Līva literārā
prēmija) un citus šīs autores darbus. Viņa dzimusi agronoma ģimenē un patstāvīgi lasīt iemācījusies jau 5 gadu vecumā.
Jau no agras jaunības – pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigām viņa publicējusi savus darbus žurnālā “Padomju
Latvijas Sieviete” un laikrakstā “Padomju Jaunatne”. Arī populārās grupas “Līvi” dziesmas teksts “Svētelis” ir šīs autores
radīts. Ulbrokas bibliotēkā ir pieejami Dz. Žuravskas romāni. Bet tiem, kuri veldzējas lasot dzeju – piedāvājumā viņas
dzejoļu grāmatiņas “Balto spārnu ēnā” un “Savas pasaules vidū”.

Izmantotie informācijas avoti
1. Žuravska, Dzintra, 1939-. Balto spārnu ēnā : dzeja / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka dizains ;
Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 135 lpp. : il.
ISBN 9789984894546.
Latviešu dzeja.
2. Žuravska, Dzintra, 1939-. Būt sievietei baltā : [romāns] / Dzintra Žuravska ; red. Eva Mārtuža ; V.
Batrakas zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 189 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. (Lata romāns ; 6(132). - Bibliogr.: 185. lpp. - Dz. Žuravskas romāns stāsta par sievieti, kura saviem
spēkiem un prātu spējusi gūt panākumus biznesā. Viņa jūtas apmierināta ar dzīvi un veiksmes lutināta.
Taču tad biznesu nodevīgi piesavinās vīrs, kurš viņu pamet ar savas pirmās sievas bērniem. Dzīve jāsāk
no jauna...
ISBN 9789984827599.
Latviešu romāni.
3. Žuravska, Dzintra, 1939-. Izcirtumā dzērve kliedz : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains Ērika
Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2012]. - 221, [1] lpp.
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ISBN 9789984894089.
Latviešu romāni.
4. Žuravska, Dzintra, 1939-. Labirinta sindroms : romāns / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka
dizains. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 214,[1] lpp.
ISBN 9789984894591.
Latviešu literatūra. Latviešu romāni.
5. Žuravska, Dzintra. Sarkano saulrietu salā : [romāns] / Dzintra Žuravska. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs,
[2008]. - 215, [1] lpp. ; 21 cm.
ISBN 9789984809175.
Latviešu romāni.
Latviešu literatūra -- Valsts Kultūrkapitāla fonds 2008.
6. Žuravska, Dzintra. Saules stars asaru lāsē / Dzintra Žuravska. - [Rīga] : Poligrāfijas infocentrs, [2009]
(Preses nams). - 223, [1] lpp. - Autores veltījums Mērsraga vidusskolas bijušās mācību pārzines Teklas
Ceravas piemiņai, bijušajiem kolēģiem un audzēkņiem.
ISBN 9789984809373.
Latviešu literatūra.
7. Žuravska, Dzintra. Savas pasaules vidū : dzeja / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 151 lpp.
ISBN 9789984894287.
Latviešu dzeja. Latviešu literatūra.
8. Žuravska, Dzintra, 1939-. Senču mantojums un lāsts : romāns / Dzintra Žuravska, vāka dizains Ērika
Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2012]. - 390, [1] lpp.
ISBN 9789984759975.
Latviešu romāni.
9. Žuravska, Dzintra, (1939-). Skarbajā krastā : [7 romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; pēcv. sarakst. Leonīds
Loginovs ; māksl. Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2007]. - 376, [1] lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces Dz.
Žuravskas romānu ciklā cauri ļaužu likteņiem atklājas zvejnieku paaudzes Kurzemes līča piekrastē.
Pirmajā romānā atainota deviņpadsmitā gadsimta otrā puse. Tiek dibinātas pirmās jūrskolas, pirmie
burinieki dodas tāljūru braucienos. Sīkstas un neizdeldējamas kā piejūras kārkli ir šīs zvejnieku
paaudzes, kuras spēja izdzīvot cauri visiem kariem, nemieriem un laikmetu pārmaiņām.
1. romāns. Nolādēto ciems.
ISBN 9984759482.
Latviešu literatūra. Romāni -- Valsts Kultūkapitāla fonds 2007.
10. Žuravska, Dzintra, (1939-). Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. Rīga : Sol Vita, [2007]. - 375 lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces Dz. Žuravskas romānu ciklā cauri ļaužu likteņiem
atklājas zvejnieku paaudzes Kurzemes līča piekrastē. Otrajā romānā atainoti divi kari - Pirmais pasaules
karš, pilsoņu karš un divas revolūcijas, caur kurām kā latviešu strēlnieki iziet arī puiši no piekrastes
zvejniekciemiem. Iziet ar kaujām, gūstot ievainojumus un ciešot smagus zaudējumus.
2. romāns. Karu krustcelēs.
ISBN 9789984759548.
Latviešu literatūra. Romāni -- Valsts Kultūkapitāla fonds 2007.
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11. Žuravska, Dzintra. Skarbajā krastā / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2008. - 374, [1] lpp. ; 21 cm. - Ar
autores priekšv. un Haralda Apoga pēcv.
3. romāns. Cerību vārtos.
ISBN 9789984759623.
Latviešu romāni.
Latviešu literatūra -- Valsts Kultūrkapitāla fonds 2008.

12. Žuravska, Dzintra, 1939-. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. Rīga : Sol Vita, [2008]. - 371 lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces Dz. Žuravskas romānu cikla ceturtajā romānā
ietvertais periods ir Otrais pasaules karš. Tas brāžas pāri Kurzemei un Latvijai, sadalot ļaudis kā divās
nometnēs - savējos un tajos, kas viņā pusē. Atkal jauni aresti, sodi un ļaužu masveida iznīcināšana. Karš
ir traģēdija tautām, kas tajā ierautas, un traģēdija cilvēkiem.
4. romāns. Kurzemes katlā.
ISBN 9789984759678.
Latviešu romāni.
13. Žuravska, Dzintra, 1939-. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka
dizains. - Rīga : Sol Vita, [2009]. - 375 lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces Dz. Žuravskas romānu cikla piektajā
grāmatā ir ietverti pirmie pēckara gadi, kad padzīti no dzimtās piekrastes pēdējā kara ziemā,
zvejniekciemos sāk atgriezties to bijušie iemītnieki. Atgriežas, lai atjaunotu savas kara laikā sapostītās
pajumtes un atsāktu mierlaiku dzīvi. Taču tas nav tik viegli izdarāms, jo zvejas rīki ir sapostīti un zvejas
flote iznīcināta. - Ar autores priekšv. un pēcv.
5. romāns. Atgūtās pajumtes.
ISBN 9789984759715.
Latviešu romāni.
14. Žuravska, Dzintra, 1939-. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka
dizains. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 376, [3] lpp. ; 21 cm.
6. romāns. Viļņa virsotnē.
ISBN 9789984759845.
Latviešu literatūra. Latviešu romāni.
15. Žuravska, Dzintra, 1939-. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka
dizains. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 375, [2] lpp.21 cm ; 21 cm.
7. romāns. Ne jau pēdējo dienu dzīvojam.
ISBN 9789984759869.
Latviešu literatūra. Latviešu romāni.
*****
16. Dzintra Žuravska // Talsu novada literāti, 20.-90. gadi / S. Skromules priekšv., apkop. un teksts. - Talsi :
Talsu raj. Centr. b-ka, 1998. - 250 lpp. : il., ģīm., faks.
Saturā: Arnolds Auziņš, Ilgonis Bērsons, Jānis Dimants, Kārlis Dziļleja, Maija Laukmane, Armands
Melnalksnis, Aleksandrs Pelēcis, Vilis Veldre, Aina Zemdega, Dzintra Žuravska.
Literatūrzinātne, latviešu - Pētniecība. Autori, latviešu. Rakstnieki, latviešu.
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Talsi (Latvija).
224.-249.lpp.
*****
17. Dzintra Žuravska // Literatura.lv [Elektroniskais resurss]. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Rīga : LFMI
Digital, 2018. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://literatura.lv/autors/Dzintra_Zuravska/25557
Resurss skatīts 2018.gada 20.dec.
18. Lai Tev veicas, Dzintra! // Rosme. Nr.2(2014) [Elektroniskais resurss]. – Nos. no tīmekļa lappuses. –
Rīga: Latvijas Neredzīgo biedrība, 2018. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.lnbiedriba.lv/lv/pakalpojumi/zurnals-rosme/arhivs/2014/nr-2-2014/suminot-musurakstnieci-dzintru-zuravsku-75-gadu-jubileja/
Resurss skatīts 2018.gada 20.dec.
19. Populāra rakstniece no kaimiņnovada // Kurzemnieks [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997-2018. – Pieejas veids:
tīmeklis http://news.lv/Kurzemnieks/2014/02/05/populara-rakstniece-no-kaiminnovada
Resurss skatīts 2018.gada 20.dec.

4

