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Grāmatas nosaukums: Īsta un vienkārša ķīniešu meitene

Autors: Shuhui Wang

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Kāds ir teicis, ka ķīnieši aug nabadzīgā vidē un tur ir izglītības trūkums. Ķīnieši

neuztraucas par pieklājības manierēm, viņi nekad nevēlas dalīties. Ķīnieši ir

ļoti aizrāvušies ar greznību un negrib mācīties, viņiem nav reliģijas un katrs

ķīnietis prot spēlēt "Kongfu«.

Īss grāmatas apraksts::

Shuhui Wang (Ieva) ir 25 gadus veca ķīniešu meitene, kurai ir maģistra

grāds. Viņa dzīvo Latvijā jau 2 gadus, un ir ķīniešu brīvprātīgā skolotāja

Rēzeknes Augstskolā. Viņa ir uzaugusi vienkāršā ķīniešu-musulmaņu

ģimenē Ziemeļrietumu Ķīnā un ieguvusi augstāko izglītību Ķīnas dienvidos.

Viņai patīk lasīt un ceļot, mīl pasauli un savu valsti.



Grāmatas nosaukums: Vācijas zviedrs

Autors: Moritz Menzel

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Vācu

Kas ir teikts par šo grāmatu :

Visi zviedri ir gara auguma, blondi un superseksīgi. Cilvēki ir bagāti

un dzīvo sarkanās mājās, kas iekārtotas ar Ikea mēbelēm. Katrā ielā
ir sastopams vismaz viens lācis un viens alnis. Visi sociālie

pakalpojumi ir bezmaksas.

Īss grāmatas apraksts:

Esmu dzimis Vācijā, bet dzīvoju Zviedrijā līdz skolas gaitu sākumam.

Katru vasaru vismaz vienu mēnesi pavadu Zviedrijā. Ja tu jūti, kā esi

nācis no divām vietām, tu visu laiku skumsti pēc savām otrajām

mājām. Jūs apzināties, cik nozīmīga jums ir vieta tikai tad, kad jūs

atstājat to. Es gribētu jums izstāstīt par šo savdabīgo sajūtu.



Grāmatas nosaukums: Vienkāršs un jauns franču karavīrs

Autors: Maiolino Vincent

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
French

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Ja cilvēki redz, ka tu esi mazs vai tievs, viņi mēdz spriest pēc ārējā izskata.

Tiek uzskatīts, ka tev nav spēju un spēka. Ja jūs viņiem sakat, ka esat

dienējis armijā, viņi uzskata, ka esat stingrs un zināt tikai vienu vienīgu

veidu, kā visu darīt. Valda uzskats, ka militāriem cilvēkim nekad nav bijis

jādomā, tie spēj tikai saņemt un pildīt rīkojumus.

Īss grāmatas apraksts:

Es esmu Vincents no Francijas. Man ir 23 gadi. Šobrīd darbojos kā
brīvprātīgais centrā pie cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rēzeknē. Pirms

ierados šeit, 3 gadus dienēju armijā. Mana pieredze ir apliecinājums tam,

ka cilvēka ārējais izskats ir tikai ilūzija. Nav pareizi spriest par cilvēkiem

tikai pēc to ķermeņa uzbūves. Laiks, ko pavadīju armijā, ļāva tuvāk

iepazīt cilvēkus un iemācīties sevi kontrolēt. Grāmata piedāvā komisku

stāstu manu karavīra dzīvi.



Grāmatas nosaukums: Izklaidīgs un mazliet neorganizēts vācietis 

Autors: Pauls Mullers

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Vācu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Vācieši ir organizēti, «super» akurāti, labi organizatori un mazliet

pedantiski. Viņi nekad nejoko un tikai ēd desas un kāpostus. Viņi mīl
savas mašīnas un alu.

Īss grāmatas apraksts:

Mani sauc Pauls, esmu 18 gadus vecs. Es darbojos Eiropas

Brīvprātīgo dienestā Rēzeknē. Esmu dzīvs pierādījums iepriekš

minētājiem stereotipiem. Es neesmu ļoti labi organizēts un vienmēr

mazliet kavējos, un viss cits nav sakārtots. Kad lasīsiet manu

grāmatu, noteikti atradīsiet daudzus stāstus par manu valsti un vācu

tradīcijām.



Grāmatas nosaukums: Būt kurdam

Autors: Murat Aslan

Valodas,  kurās var lasīt grāmatu:

Angļu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Nav nekādas atšķirības starp turku un kurdu tautām. Tiek uzskatīts,
ka kurdi ir cieši saistīti ar terorismu. Viņi dzīvo tikai Turcijā.

Īss grāmatas apraksts:

Es esmu Murats no Turcijas. Turcijā ir daudz dažādu etnisku

grupu. Es esmu kurds. Es piedzimu Adanā un mācījos Denizlī, bet

tagad esmu Erasmus students Rēzeknē. Es mīlu mūziku, kādreiz es

pat dziedāju universitātes korī. Ikviena grāmata paver cilvēkiem

jaunu skatu uz dzīvi! Nenokavē izlasīt arī mani!



Grāmatas nosaukums: Bretaņa – Francijas daļa

Autors: Clemence Joubel

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Spāņu

Franču

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Bretaņā visi cilvēki ēd tikai pankūkas un visi ir alkoholiķi. Visi ir jūrnieki

un lielākā daļa valkā dzeltenus lietusmēteļus. Tas izskaidrojams ar to,

ka tur visu laiku līst lietus, kā arī cilvēki vēlas būt neatkarīgi no plānu

sprādzieniem.

Īss grāmatas apraksts:

Mani sauc Clémence, un man ir 23 gadi. Es esmu francūziete, kā arī
bretāniete. Man ļoti patīk mans apgabals. Mums ir daudz skaistu ainavu,

kā arī brīva piekļuve pie jūras. Pretstatā stereotipiem, mēs ne tikai ēdam

pankūkas (tās mēs ēdam daudz), bet mums ir arī daudz dažādu ēdienu,

kas jums ir noteikti jānogaršo. Ja jūs vēlaties apmeklēt Franciju, dodieties

uz Parīzi, bet neaizmirstiet arī par Bretaņu. Tā ir pilnīgi atšķirīga un arī
ļoti interesanta vieta. Tāpēc es gribu, lai jūs izlasāt mani un uzzināt un

vairāk par šo pasaules daļu.



Grāmatas nosaukums: Atklāj Albāniju

Autors: Vantela Gjata

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Albāņu vīrieši iztērēs visu savu naudu un upurēs pat savu māju, lai tikai

iegādātos Mersedesu. Viņi jūt, ka zina par Itāliju vairāk, nekā paši itālieši.

Viņiem mājās ir vairāk alkohola, nekā vietējā bārā. Albāņiem nepatīk romi

(čigāni), bet viņi uzvedās tāpat kā viņi, tērējot naudu jautrībai, alkoholam,

meitenēm un ēdienam.

Īss grāmatas apraksts:

Iespējams, ka Albānija jums ir pilnīgi nepazīstama valsts. Kad izlasīsiet šo

grāmatu, jūs noteikti atradīsiet interesantas un neparastus stāstus par vēsturi,

ģeogrāfiju, klimatu un brīnišķīgo dabu, kas eksistē Albānijā. Dažās

lapaspusēs, es paskaidrošu unikālu veidu kā mēs svinam kāzas. Man ir daudz

piemēru par stereotipiem ar kuriem esmu tikusies, katrā valstī kurā es esmu

bijusi un es nevaru saigaidīt kad es varēšu parunāt ar jums par tiem un viņus

lauzt kopā. Esi gatavs lasīt grāmatu par kuru neviens gandrīz neko nezina.

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu



Grāmatas nosaukums: Ceļvedis viesmīlīgajā Uzbekistānā un

islāma tradīcijās

Autors: Zulaykho Kodirova

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Krievu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Islāms ir vardarbīga reliģija, kas apspiež sievietes un būtiski

atšķiras no kristietības un jūdaisma.

Īss grāmatas apraksts:

Ja es ticu kaut kam citam, tas nenozīmē, ka es nevaru saprast jūs vai

jūs nevarat saprast mani. Es esmu pilnīgi no citas kultūras, un man ir

ļoti atšķirīgas tradīcijas un dzīves uzskati. Neskatoties uz lielo uzskatu

atšķirību, svarīgi iepazīt cilvēkus no visdažādākajām valstīm un

paplašināt savu redzesloku, tādā veidā rodot iespēju vieglāk izprast

tos un sazināties.



Grāmatas nosaukums: Domas par Ungāru cilvēkiem

Autors: Nora Galambos

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Ungārijā visas meitenes ir skaistas un visiem vīriešiem ir ūsas. Visiem ir villas

blakus Balatona ezeram. Ja mēs runājam par viņu ēdienu, tad paprika un

gulašs ir vienīgais, par ko mēs varam domāt. Mēs vēl joprojām nezinām, kura

ir Ungārijas galvaspilsēta - Budapešta vai Busureti. Neaizmirsīsim, ka ungāru

cilvēki ir pasaules čempioni ēšanā, dzeršanā un smēķēšanā.

Īss grāmatas apraksts:

Ja kāds tev saka: ‘’Ungārs’’, es esmu pārliecināta, ka tev prātā ienāk dažādas

domas. Mūsdienās ikviens viegli var iegūt informāciju par dažadām valstīm
un nācijām. Bet ko tu domā? Un cik no tā visa ir patiesības? Vai visi ungāri

ēd gulaša zupu katru dienu? Vai visi cilvēki ciešs no depresijas? Vai jūs

gribētu uzzināt īstās lietas no manu skatu punkta, un dzirdēt manu pieredzi?

Esi drosmīgs un izlasi mani! Nenosodi no pirmā skatiena.



Grāmatas nosaukums: Mazā, jaukā Slovākija

Autors: Ivana Slovikova

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Vai Slovākija ir tādi pati kā Čehoslovākija? Un starp citu, kur tā
atrodas ģeogrāfiskajā kartē? Saka, ka ka cilvēki no Slovākijas mīl
alu un ir viesmīlīgi.

Īss grāmatas apraksts:

Mani sauc Ivana, un es esmu no Slovākijas, un esmu lepna par to. Es

piedzimu Tvrdošín, bet mācījos Nitrā (ekonomiku). Es mīlu ceļot, un

tas ir iemesls, kāpēc es šobrīd esmu Latvijā kā studente. Es varu

pastāstīt par Slovākiju, cik tā ir skaista valsts un pat ja mums nekā nav

tik slavena kā Londonas acs, Sidnejas operas nams, Eifeļa tornis, vai

jūra, es varu pierādīt, ka ir vērts apmeklēt manu valsti. Ja jūs gribat

uzzināt vairāk par kalniem, dabu, cilvēkiem, paražām, es būšu ļoti

laimīga atvērt savas grāmatas vākus un ļaut jums izlasīt par manu

valsti.



Grāmatas nosaukums: Mafija: mīts vai realitāte?

Autors: Tamāra Cafa

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Itāļu

Kas ir teikts par šo grāmatu: Domājot par mafiju, prātā nāk filma

‘’Krusttēvs’’. Bet mafija ir realitāte. Arī daudzi cilvēki domā, ka Sicīlija ir

mafija. Mafija ir kaut kas noslēpumains. Bet patiesībā, cik daudz jūs zināt

par mafiju?

Īss grāmatas apraksts: Es esmu Tamāra un es nāku no Sicīlijas. Sicīlija ir

apbrīnojama vieta, kaut gan mums katru dienu vajag saskarties ar lielu

realitāti vārdā Mafija. Mēs pieliekam daudz spēka, lai lauztu šo kriminālo

struktūru, bet vardarbības un korupcijas dēļ, tā liekas neuzvarama cīņa.

Vai jūs gribat uzzināt vairāk par mafiju? Kā izmainījās mafija gadu laikā?

Vai ir iespējams cīnīties ar to un uzvarēt uz visiem laikiem? Lasiet šo

aizraujušo stāstu manā grāmatā.



Grāmatas nosaukums: Atklāj Ukrainu

Autors: Severin-Romāns Ropetskis

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Latviešu,
Angļu,

Krievu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Daudzi stereotipu stāsta, ka Ukraina ir daļa no Krievijas, un visi

ukraiņi visu laiku runā krieviski. Pēc Černobiļas katastrofas ukraiņu

dārzeņus un augļus ēst ir bīstami. Ir arī teikts, ka ukraiņiem nepatīk
ārzemnieki, esam melanholiski un vienmēr plēšas viens ar otru.

Izplatīts stereotips ir tāds, ka Ukrainā cauru gadu ir sniegs. Vai tev

gribētos patiesību? Izlasi mani un noskaidro to!

Īss grāmatas apraksts:

Ukraina ir valsts ar ievērojamu vēsturi un tradīcijām, bet cilvēki, kuri

nekad nav bijuši Ukrainā, nezina patiesību par to. Mani sauc Severins

un es esmu brīvprātīgais Latvijā. Brīvajā laikā man patīk ceļot ar

autostopu un atklāt pasauli. Es būtu ļoti laimīgs padalīties ar jums savā
pieredzē kā Ukrainas iedzīvotājs.



Grāmatas nosaukums: Spāņi visapkārt pasaulei

Autors: Andres Martinez

Valodas,  kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Spāņu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Uzskata, ka spāņi ir slinki, viņiem patīk tikai ballēties, vērot buļļu skriešanas

sacīkstes un atpūsties. Manā grāmatā, mēs varam redzēt, ka tā nav taisnība.

Cilvēki Spānijā, jo īpaši jaunieši, ir ļoti aktīvi, strādīgi, un viņiem patīk daudz

ceļot.

Īss grāmatas apraksts:

Mani sauc Andress Martinez. Man ir 24 gadi, un es esmu no Spānijas.

Bērnībā daudzas vasaras es esmu dzīvojis nelielā ciematā. Es esmu saticis

cilvēkus no daudzām manas valsts pilsētām, kas vasarā tur uzturējās. Tie

cilvēki bija fantastiski. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc, man ļoti patīk ceļot,

apskatīt jaunas vietas un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Esmu bijis Itālijā,

Francijā, Maltā, Lielbritānijā, Serbijā, Latvijā, Igaunijā un Somijā, un es

joprojām domāju, ka man vajadzētu apmeklēt vēl daudzas valstis! Šajā
grāmatā, manā mazā ciematiņā, jūs varat izlasīt visu manu dzīves pieredzi.



Grāmatas nosaukums: Taizemes pusaudžu dzīvesveids

Autors: Suphichaya Rawinanchuwong

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Taizeme - zeme ar smaidošiem un laipniem cilvēkiem. Taizeme ir

bagāta ar pārtiku un augļiem un zemām dzīvošanas izmaksām. Mēs

visi mīlam mūsu karali.

Īss apraksts no grāmatas:

Es esmu studente AFS apmaiņas programmas ietvaros. Esmu

dzimusi Taizemē, Čonburī - mājīgā pludmales atpūtas pilsētā. Es

vēlētos iepazīstināt jūs ar to, ko Taizemes pusaudži domā, dara un

ar kādiem uzdevumiem viņiem ir jātiek galā. Jūs noteikti uzzināsiet,

cik grūti ir būt pusaudzim Taizemē.



Grāmatas nosaukums: Veģetārā Vācija

Autors: Klaudija Repin

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Vācu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Vācieši ir organizēti, tīri, strādīgi cilvēki, kuri kaut kur ir zaudējuši

savu humora izjūtu. Svētdienās viņi mīl ēst ceptas desiņas, un tas būtu

traki priekš veģetārieša.

Īss grāmatas apraksts:

Pirmā atzīšanās: man patīk slinkot. Es parasti visu daru pēdējā
minūtē (kā rakstot šo aprakstu). Ja tā padomā, esmu veģetāriete neilgu

laiku, es ne vienmēr gatavoju veģetāro ēdienu stundām savā virtuvē
(paldies itālieši par iepazīšanosar picu un pastu). Turklāt mīlu sarunas

ar citiem cilvēkiem un labprāt patīk mācos jaunas lietas un iepazīstu
jaunas kultūras. Tieši tāpēc es arī mīlu ceļot, kad man ir laiks un

nauda(vai arī nē).



Grāmatas nosaukums: Turcija – Eiropas valsts

Autors: Mutlu Hüseyin BAYAN

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu

Kas ir teikts par šo grāmatu:

Turcija ir Arābu valsts, turku cilvēki ir mongoļi. Turcijas kultūra

neeksistē Eiropā. Turcija nav sekulāra valsts. Turcija nav Eiropas

Savienības dalībvalsts.

Īss grāmatas apraksts:

Mani sauc Mutlu Hüseyin BAYAN, man ir 19 gadi un es esmu no

Turcijas. Es studēju par skolotāju Pamukkale Universitātē, bet

pašlaik esmu Erasmus students Latvijā. Mani interesē politika un

vēsture. Man patīk satikties ar cilvēkiem no dažādām valstīm un

apgūt svešvalodas. Šajā grāmatā ir liela daļa no Turcijas kultūras

un gaida, lai tu to atklātu.



Grāmatas nosaukums: Turcijas cilvēki

Autors: Selein Duran

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Franču

Kas ir teikts par šo grāmatu: Turcijas vīriešiem ir vairāk nekā viena

sieva. Vīrieši ir dominējošie, bet sievietes viņiem ir pakļautas. Visiem

turku vīriešiem ir ūsas, bet sievietēm ir obligāti jānēsā galvassegas. Turki

jāj uz kamieļiem. Viņiem ir izteiktas patriotisma jūtas.

Īss apraksts par grāmatu: Esmu lepna, ka man ir divas tautības: turku un

franču. Es piedzimu Francijā un dzīvoju tur līdz 18 gadu vecumam.

Pirms gada es pārcēlos uz Turciju – manas izcelsmes zemi. Cilvēki bieži

jautā: ‘’Es jūtos kā francūziete vai turciete’’. Sarežģīts jautājums. Tas ir

tāpat kā izvēlēties starp mammu un tēti, bet paturēsim to noslēpumā,

es vairāk jūtos kā turciete nekā francūziete. Šīs jūtas atklājās, kad es

dzirdēju visus negatīvos stereotipus par Turciju. Ar šo grāmatu es vēlos

lauzt stereotipus par Turcijas sievietēm un vīriešiem.



Grāmatas nosaukums: Amerikānis

Autors: Deivids Vitloks

Valodas, kurās var lasīt grāmatu:

Angļu
Latviešu

Kas ir teikts par šo grāmatu: Amerikāņi nezina, kur atrodas Francija,

atstāsim Latviju vai Afganistānu. Katram amerikānim ir pistole. Mums

patīk «ātrie» ēdieni un mums ir liekais svars. Katrs amerikānis viņš/viņa

tic, ka kādu dienu kļus bagāti. Mēs esam materiālisti un sekli, mēs

iepērkamies lielos lielveikalos un universālveikalos.

Īss grāmatas apraksts: Es esmu Deivids no Amerikas. Man ir grāds

psiholoģijā un norvēģu valodā, bet es arī runāju latviski. Es esmu šeit

Rēzeknē, lai mācītu angļu valodu no augusta līdz jūlijam Fulbright

programmas ietvaros. Atgriežoties mājās, es spēlēju rokmūziku Sietlā -

pilsētā ar slaveniem mūziķiem(Nirvana, Džimi Hendriks). Šajā grāmatā
es vēlos pastāstīt, ka Amerikā nav monolītas kultūras, un mūsu valsti

lielisku dara dažādība mūsu domās, viedokļos un dzīvesstilā.


