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„Mantojuma stāsts” ietvaros mēs, 8 skolnieces un 

skolotāja Inga Pelcmane, apmeklējām Latvijas 

Nacionālo bibliotēku. Tas bija seminārs skolēniem. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar 

iespējām, kuras piedāvā LNB. Viens no interesantākajiem LNB piedāvājumiem ir digitālās 

bibliotēkas kolekcija „Zudusī Latvija”. Mūsu lekcijas nosaukums bija „Zudusī Latvija: 

kultūrvērtību krātuve”. Tajā mūs iepazīstināja ar plašo fotogrāfiju klāstu, kuras atrodamas šajā 

krātuvē. Mūsuprāt, tās mēs varam izmantot, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, pētot 

vēsturiskās celtnes, cilvēku apģērbu, transportu u.c., jo LNB ir drošs avots. Interesanti bija 

uzzināt, ka visus attēlus ir iesūtījuši cilvēki, kuri mājās atraduši šīs fotogrāfijas. Mēs uzzinājām, 

ka arī mēs varam sūtīt attēlus un, galvenais, kā to izdarīt. 

 Lekcija „Laika mašīna Tavā telefonā – vēsturisku ainu iepludināšana mūsdienu realitātē” 

mūs piesaistīja ar plašu mūsdienu telefonu izmantošanas iespēju atklāšanu. Mēs diendienā 

„sēžam telefonos”  - zvanām, sūtām īsziņas, apskatām iemīļotās aplikācijas, spēlējam spēlītes un 

ko tik vēl nedarām, bet lekcija lika aizdomāties par to, ka telefonus mēs varam izmantot arī 

plašāk – veidot kolāžas, sapludinot mūsdienu attēlus ar vēsturiskiem attēliem, vārdu sakot, darīt 

ko interesantu un izzinošu.  

Pēcpusdienā mūsu grupai diemžēl bija iespēja apmeklēt tikai vienu ekspozīciju- 

„Grāmata Latvijā”. Ļoti interesanti! Varējām ne tikai noklausīties gida stāstījumu par grāmatas 

rašanās vēsturi, bet arī paši darboties, iedarbinot visas sajūtas- ožu, tausti, redzi un dzirdi. 

Mēģinājām izlasīt Braila rakstu, kurš dod iespēju neredzīgiem cilvēkiem lasīt rakstīto vārdu; 

saost, kā smaržo materiāli, no kuriem gatavotas pirmās grāmatas, un daži no tiem nemaz tik labi 

nesmaržo! Atvērām grāmatu un ieklausījāmies džungļu skaņās; mēģinājām rakstīt ar 

rakstāmmašīnu un vēl tik daudz interesantu nodarbju, ka …uz autobusu devāmies skriešus.  

Tagad jāķeras pie darba, jāveido kolāžas un jāiesūta konkursam „Mantojuma stāsts – 

mans stāsts, tavs stāsts…”. Laika nav daudz- tikai līdz 29.septembrim.  

Apmeklējiet LNB! Tas ir tā vērts! 
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