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Bibliotēku darbiniecei, literatūras un
grāmatniecības vēsturniecei



Bibliotēku darbiniece, literatūras un
grāmatniecības vēsturniece.

Ilggadēja Latvijas Valsts - tagad Nacionālās
bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu
nodaļas darbiniece un vadītāja. 

Ināra Klekere-Krekele (1951)

Foto: latgalesdati.du.lv



(1969)

Daugavpils 1. vidusskola,
vidējā izglītība.

(1974)

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte,
augstākā izglītība – Filoloģijas fakultātes
Bibliotēku zinību nodaļa.

(2011)

Latvijas Universitāte,
filoloģijas doktora zinātniskais grāds –
promocijas darbs "Latviešu dzejas publikācijas
un vienotas literārās telpas veidošanās (1789-

1855)", darba zinātniskais vadītājs Viesturs
Zanders.

Izglītība

https://literatura.lv/lv/organization/Daugavpils-1-vidusskola/1124549
https://literatura.lv/lv/organization/Petera-Stuckas-Latvijas-Valsts-universitate/892266
https://literatura.lv/lv/organization/Latvijas-Universitate/892240


(1997 – 1999)

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja
Literatūras nodaļas vadītāja.

(1972 – 2020)

Latvijas Nacionālā bibliotēka

No 1972. gada strādājusi toreizējā
Valsts bibliotēkā Reto grāmatu un
rokrakstu nodaļā (Rīgā, Jēkaba ielā 8),
no 1989. līdz 1997. gadam un no 1999.
gada bija nodaļas vadītāja.

Profesionālā
darbība

https://literatura.lv/lv/organization/Rakstniecibas-un-muzikas-muzejs/945433
https://literatura.lv/lv/organization/Latvijas-Nacionala-biblioteka/892242


Inārai Klekerei-Krekelei ir pētījumi par dzejas lasīšanu un izdošanu
Latvijā 19. gadsimtā, publicēti vairāki raksti periodikā un krājumos par
grāmatniecības jautājumiem.

Veikti pētījumi arī par vienotas latviešu literārās telpas veidošanos un
latviešu dzejas publikācijām no 18. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta
vidum galvenokārt Kurzemē un Vidzemē. 

PĒTĪJUMI

Avots: literatura.lv



Rakstu krājums "Grāmata latviešu sabiedrībā. 1856-1870" (1987)

Kopā ar Alekseju Apīni un Liliju Limani tapusi grāmata "Rakstītājs no
Nautrēniem" (1989)

Atbildīgā redaktore un līdzautore "Daiļliteratūra latviešu
grāmatniecībā" (1991)

Kopā ar Alekseju Apīni un Oto Čakaru tapusi apcere "Vecais Stenders
latviešu dzejas laukā" (2001)

PUBLIKĀCIJAS

Avots: literatura.lv



Latgales Centrālajā bibliotēkā:
Klekere, I.,  Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās: 1789 - 1855,

2011

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Zinātniskie raksti, 2020

Grāmata. Zīme. Krāsa, 2020

Apīnis, A., Rakstītājs no Nautrēniem: Andriva Jūrdža dzīve un veikums, 1989

Zanders, V., Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs, 2006

Grudule, M.,  Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos, 2017

Zinātnieks : veltījums grāmatniecības vēsturniekam, literatūrzinātniekam,

ilggadējam LNB darbiniekam Aleksejam Apīnim (1926-2004), 2016

Meklējiet rakstos!, 2018

I. Klekeres - Krekeles pienesums iespieddarbu publikācijām:

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=105348&ident=1260198#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=105348&ident=1260198#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=105348&ident=1260198#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=371684&ident=1398115#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=371567&ident=1397998#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=64818&ident=1189451#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=63704&ident=1187770&c=1&c=2&c=3
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=324740&ident=1356206&c=1&c=2&c=3
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=324740&ident=1356206&c=1&c=2&c=3
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=324740&ident=1356206&c=1&c=2&c=3
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=314215&ident=1345703&c=1&c=2&c=3&c=1&c=2&c=3
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=314215&ident=1345703&c=1&c=2&c=3&c=1&c=2&c=3
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=346024&ident=1376458&c=1&c=2&c=3
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