
Par runātājiem 

INDREKS SIRKELS (Indrek Sirkel) ir grafikas dizainers, pasniedzējs un izdevējs. 

Viņš studējis Gerrit Rietveld Academie (Nīderlandē), turpat arī piedalījies Jana van 

Eika akadēmiskajā rezidentūrā. Kopš 2007. gada strādā par pasniedzēju Igaunijas 

Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā, jau piekto gadu ir šīs nodaļas vadītājs.  

Sirkela veidotie izdevumi vairākkārt iekļauti kolekcijā “25 skaistākās Igaunijas 

grāmatas” – tā ir alternatīva Latvijas konkursam “Zelta ābele” -, 2012. gadā viņš 

saņēmis SÄSI  balvu kā gada labākais jaunais dizaineris. Kopā ar kolēģiem dizaineriem, 

jaunajiem māksliniekiem un teorētiķiem viņš piedalījies dažādos Tallinas Mākslas 

telpas, Igaunijas Mūsdienu mākslas muzeja un KUMU Mākslas muzeja projektos. 

2010. gadā kopā ar mākslinieci Anu Vahtra izveidojis nelielu mākslas grāmatu 

izdevniecību Lugemik. Sirkels piedalījies Brno Starptautiskās Grafiskā dizaina 

biennāles žūrijā, kopš 2013. gada regulāri piedalās starptautiskos mākslas grāmatu 

gadatirgos Ņujorkā, Parīzē un Londonā.  

 

JOLANTA MIKULSKYTÉ ir lietuviešu māksliniece, kopš 2007. gada – pasniedzēja 

Viļņas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā. Viņai bijušas 5 personālizstādes Viļņā, ar 

saviem darbiem piedalījusies kolektīvās izstādēs Rumānijā, Austrijā, Vācijā, kā arī 

Kaļiņingradas Grafikas biennālē.  

 

PETRA POTOČNIKA (Petra Potočnik) ir kultūras aktivitāšu eksperte Slovēnijas 

Lasīšanas veicināšanas biedrībā (neatkarīga bezpeļņas organizācija). Viņas pienākumos 

ietilpst lasīšanas kultūras un rakstpratības veicināšanas aktivitāšu plānošana un 

īstenošana dažādām mērķauditorijām – lasīšanas konsultantiem, pedagogiem, 

bibliotekāriem, jaunajiem lasītājiem. Viņa ir arī atbildīga par dažādu lasīšanas 

veicināšanas organizāciju sadarbību valsts līmenī un Nacionālā Lasīšanas mēneša 

koordinatore.  

 

ELSPETE RANDELINA (Elspeth Randelin) strādā Jiternēsas skolas bibliotēkā 

Ālandu salās un jau kopš 2005. gada ir projekta “Lasīt dzīvei” koordnatore. Viņu bieži 

aicina uzstāties ar lekcijām Somijā un Zviedrijā, lai dalītos pieredzē, kā ar dažādām 

inovatīvām metodēm atmodināt vēlmi lasīt pat visnegribīgākajos bērnos. 2007. gadā 

viņa saņēmusi Zviedrijas Kultūras fonda Kultūras balvu, 2008. gadā – Pro Juventute 

Nostra balvu, 2009. gadā – Somijas Lasīšanas asociācijas FINRA balvu, bet 2013. gadā 

– Jūliusa Sondbloma stipendiju.  

 

PĒTERS VALENIUSS (Petter Wallenius) un PAMELA LINDEBEKA (Pamela 

Lindebäck) strādā Grundskolan Norsen, kura pirms 5 gadiem tika izveidota, apvienojot 

divas citas skolas. Viņiem izdevies izveidot veiksmīgu stratēģiju, kā ieinteresēt par 

grāmatām visu vecumu skolēnus.  


