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Latvija: Kultūru migrācija

Unikāls kolektīvs darbs – astoņsimt

lappušu bieza grāmata “Latvija:

Kultūru migrācija”, kuras tapšanā

iesaistītas četras Latvijas Universitātes

(LU) zinātniskās institūcijas un vairāk

nekā 25 pētnieki no visdažādākajām

humanitārajām jomām – sākot no

vēstures, filozofijas un literatūras, līdz

reliģijai un mākslas vēsturei.

Monogrāfija ļaus lasītājiem paplašināt

skatījumu uz Latvijas teritorijā

dzīvojošā etnosa spēju uzņemt un

radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru

pieredzi, vienlaikus Latvijai kā nelielai

valstij dodot savu pienesumu pasaules

kultūrā.



V. Maišnovskis «Muižas Latvijā»     

Autora mērķis ir veidot vairāku sējumu

enciklopēdiju, kurā, apkopojot muižu izpētes

materiālu arhīvu un fotofiksāciju, koncentrētā veidā

atspoguļota Latvijas muižu vēsture, arhitektūra un

māksla.

Orais enciklopēdijas sējums aptver 93 muižas

alfabētiskā secībā. Vispirms tiek dota muižas

atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad

īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas

pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils

būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un

parka raksturojums. Attēlu paraksti divās valodās

sniedz iespēju ar izdevumu iepazīties arī vācu

valodā lasošam interesentam. Izdevuma beigās

apkopoti attēlu parakstos lietotie saīsinājumi,

izmantotie avoti un literatūra.

Mākslinieks Rihards Delvers.



Mācību literatūra 

angļu valodas apgūvei 



Lielo jautājumu sarunu aplis

Lielo Jautājumu Sarunu Aplis būs piemērots

nesteidzīgām sarunām par dzīvi, darbiem,

sapņiem draugu vai uzticamu kolēģu lokā,

dzimšanas dienas ballītēs vai kādās citās

saiešanās. Šī spēle var kalpot arī kā ledus

lauzējs plašākos vai šaurākos pasākumos,

ļaujot cilvēkiem iepazīties un atrast daudz

nozīmīgākus satikšanās un sarunu punktus,

ne tikai “Kur strādā?”, “Kur mācījies?”.

Spēli ir iespējams spēlēt gan ar sacensību

elementu, kur fiksēts sākums un noslēgums,

nosakot uzvarētāju, taču ikviens var

pievienoties un noslēgt spēli jebkurā brīdī.



«PASAKI SEV. PASAKI CITIEM»
"Pasaki sev. Pasaki citiem" pozitīvu sarunu spēle

palīdzēs veidot sarunas gan lieliem, gan maziem,

gan ar sevi un citiem.

Kam domāta pozitīvo sarunu spēle?

• Cilvēkiem ~ no 5 gadu vecumam līdz 105 gadu

vecumam;

• Bērniem, kuri mācās draudzēties;

• Pusaudžiem, kuri mācās veidot attiecības;

• Klases saliedēšanas aktivitātēs, it īpaši vecāko

klašu grupās.

• Pieaugušajiem, kuriem jāveido komanda,

jādibina ģimene vai jābūt lieliskiem darbā

saskarsmē ar klientiem un kolēģiem;

• Individuālajām un grupu nodarbībām;

• Konsultēšanai, supervīzijai, koučingam,

saskarsmes treniņiem, komandas saliedēšanas

pasākumiem un citur.

Teikt un saņemt komplimentus – tas ir patīkami!



PALDIES DĀVINĀTĀJIEM!


