
Dāvinājumi

ģimnāzijas bibliotēkai



Latgalietis XXI gadsimtā     

Veltījums 1917.gada Latgales 

kongresa simtgadei.

«Ar savu arodu, ar saviem

biedriem-fotogrāfiem gribam

sumināt Latgales simtgadi ar

skaistu albumu. Mūsu mērķis

bija parādīt mūsu dzimtenes,

mūsu Latvijas, šoreiz Latgales

cilvēkus, jo tā ir viena no

galvenajām valsts vērtībām.»

Grāmatas idejas autors,

fotogrāfs Igors Pličs.



TĀDI MĒS ES@m!

Fotogrāmata par vasaras XI

Latvijas Skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētkiem.



Anna Rancāne «AIZ AZARA BOLTI 

BĀRZI…»

Grāmata ir dokumentāls stāsts par

izcilo Latgales diriģenti, pedagoģi,

Dziesmu un deju svētku Goda

virsdiriģenti Terēzi Broku un viņas

ieguldījumu Latgales un Latvijas

kultūrvides saglabāšanā un attīstīšanā.

Grāmatas nosaukums, tāpat kā

latgaliešu tautasdziesma „Aiz azara

bolti bārzi …”, šo dziesmu diriģente

Terēze Broka - sava vīra, Staņislava

Broka apdarē ar koriem izpildīja

dažādos koncertos.

Grāmatu papildina disks, kurā

digitalizētas divas plates no 1962.gada.



«Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa 

Latvijai dāvinātā kolekcija»

Grāmata-katalogā atspoguļota

latviešu kultūras mecenāta un

kolekcionāra Gaida Graudiņa (1926)

pēckara gados trimdā izveidotā

kolekcija, kas sākotnēji bija pamatā

viņa radītajam “Latviešu muzejam”

Vācijā.

Atmodas procesu iedvesmots, 1990.

gadā Gaidis Graudiņš savu kolekciju

(ap 7000 priekšmetu) atveda uz

Latviju un pārliecināja toreizējo

Latvijas PSR Valsts Kultūras

komiteju izveidot Latvijas kultūras

muzeju “Dauderi” (kopš 2010. gada

tas iekļauts Latvijas Nacionālā

vēstures muzeja sastāvā).



Valdis Klišāns «Latvijas Valsts stāsts»

Grāmata iepazīstina lasītājus ar Latvijas

vēsturi vairāk nekā 100 gadu garumā. Tas

ir stāsts par to, kā sabruka vecā pasaules

kārtība Pirmajā pasaules karā, kā uz

sabrukušo impēriju drupām notika jaunās

Latvijas valsts proklamēšana, kā

Neatkarības karā tika izcīnīta valstiskā

neatkarība, kā Latvijas Republika uzplauka

un ar kādiem izaicinājumiem sastapās t. s.

„miera laikos”, kā mūsu valsts tika ciniski

iznīcināta Otrā pasaules kara laikā un ko

Latvijas sabiedrībai nozīmēja padomju

okupācijas ilgie gadi, kā šķietami

visbezcerīgākajā laikā aizsākās latviešu

tautas Trešā atmoda, kā arī tas ir stāsts par

šķietami neseno pagātni – neviennozīmīgi

vērtējamo valsts atjaunotnes procesu 20.

un 21. gadsimta mijā.



Pulcējaties zem latviešu karogiem!

Grāmatā apkopota informācija par latviešu

strēlnieku cīņām un gaitām gan Pirmā

pasaules kara laikā, gan Krievijas Pilsoņu

kara frontēs. Grāmatas galvenais stāsts ir

par strēlnieku spēju cīnīties par savu zemi un

spēju saglabāt savu cilvēciskumu un latvisko

dzīvesziņu arī visnežēlīgākajos apstākļos.

Izdevumā apkopoti vairāk nekā 1600

fotoattēlu, reprodukciju un dokumentu no

daudzu muzeju un arī privātām kolekcijām,

doti personvārdu, vietvārdu un strēlnieku

daļu rādītāji. Grāmatai pievienoti arī divi

audiodiski. Pirmajā dzirdamas 80. gadu

sākumā ierakstītās latviešu strēlnieku

intervijas. Otrajā — strēlnieku dziesmu

izlase, ko iedziedājusi vīru kopa "VILKI".



Zigurds Lanka «Māksla uzvarēt»

Grāmatas autors Zigurds Lanka ir šaha

lielmeistars kopš 1992. gada un Latvijas

čempions 1993. gadā. Ilggadējs dažādu

valstu un dažādas kvalifikācijas šahistu

treneris – starp viņa audzēkņiem ir

pasaulslaveni lielmeistari.

Grāmatā “Māksla uzvarēt” ar

apakšvirsrakstu “Jauna uzbrukuma

koncepcija” apkopota būtiska daļa autora

ilggadējās pedagoga pieredzes – tā pēc

Lankas unikālās pieredzes atraktīvā veidā

māca pareizi novērtēt situācijas šaha

spēlē: ieraudzīt “ēzeļausis”, doties

“kofera uzbrukumā” un vēl daudz tēlainu

apzīmējumu, caur kuriem autors apraksta

šaha teoriju.



Īsi par demokrātiju

Latvijas Nacionālā bibliotēka

īstenojusi projektu “Sākot

pilsonības izglītību Latvijā.

Pilsonības izglītības federālās

aģentūras grāmatu sērijas

izdošana”. Tā rezultātā 2017. gada

nogalē tika izdotas divas grāmatas

par aktuālām pilsoniskās

sabiedrības tēmām no Pilsonības

izglītības federālās aģentūras

(Bundeszentrale für Politische

Bildung) grāmatu sērijām.

Rakstu krājums “Īsi par demokrātiju”

ir veidots kā mācību procesa

atbalsta resurss vidusskolu

skolēniem un studentiem.



Nekustamais īpašums Latvijā 1991 - 2012

Grāmata ir skats uz šodienas Latvijas

vēsturi caur vienas nozares prizmu.

Nozares, kura padomju laikā nemaz

nebija. Kā pēc neatkarības atgūšanas tā

radās? Kā bijušais padomju cilvēks

pameta komunālos dzīvokļus, alkdams

dzīvot arvien komfortablāk? Kāpēc šī

nozare bija politiski tik aizsargāta, ka

attiecībā uz nekustamo īpašumu Latvijā,

var teikt, radās speciālas no nodokļiem

brīvas zonas? Par to visu var lasīt šajā

grāmatā, ko veidojis nevis viens cilvēks,

bet profesionālu autoru kolektīvs.

Tajā apkopoti pieredzējušāko nekustamo

īpašumu nozares pārstāvju, juristu,

finanšu speciālistu, politiķu, valsts

pārvaldes darbinieku, mediju ekspertu un

arhitektu viedokļi par nozares pagātni,

šodienu un nākotnes perspektīvu.



Ilustrēta rokasgrāmata «Mācīšanās 

prasmes»
Kerolas Vordermanes ilustrētajā

rokasgrāmatā “Mācīšanās prasmes”

atklāts, kā mācīties efektīvāk, doti

padomi, kā organizēt mācību

procesu, iekārtot mācību vietu un

veidot dienas režīmu, kā stiprināt

motivāciju mācīties un pašpārliecību,

uzlabot koncentrēšanās spējas un

atmiņu, kā pārvarēt stresu. Vienkārši

piemēri no reālās dzīves un

skaidrojumi palīdz ieteikumus

piemērot konkrētai situācijai un

audzēknim.

Vecāki te atradīs noderīgus padomus,

kā palīdzēt bērnam mācīties, savukārt

pedagogi – idejas, kā skolēniem

pilnveidot pašvadītas mācīšanās

paņēmienus.



Populists – loģikas kļūdu spēle

"Populists" ir lomu spēles galda spēle, kas

izstrādāta ar mērķi atraktīvā veidā mācīt

kritisko domāšanu un izvairīšanos no

loģikas kļūdām. Spēle sastāv no vairāk

nekā 70 pazīstamu politiķu, mākslinieku

un slavenību citātiem, kā arī ikdienišķās

sarunās saklausāmiem citātiem. Spēles

galvenais uzdevums ir likt padomāt, kritiski

izvērtēt un uzdot jautājumus par

informāciju, ar kuru diendienā

saskaramies ik uz soļa.



PALDIES DĀVINĀTĀJIEM!


