Ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Kvalitatīva informācijas krātuve, uzticams
zinību avots. Digitāls mācību palīglīdzeklis

IZNĀCIS JAUNAIS KALENDĀRS

LETONIKA.LV JAUNUMI
JANVĀRIS 2014

BARIKĀŽU DIENAS RĪGĀ

Letonika.lv 1. pusgada kalendārs, kas izdots
sadarbībā ar LNB, atgādina par ievērojamu
Latvijas kultūras personību jubilejām.
Kalendāru saņem visas Latvijas publiskās
bibliotēkas. Šogad tas bez maksas tiek
piešķirts arī visām Latvijas skolām.
Saņemiet savu kalendāra eksemplāru
novada bibliotēkā vai rakstiet mums:
letonika@tilde.lv
Kalendāra elektroniskā versija ŠEIT

LETONIKA.LV KONKURSS 2014
2014. gadā ikvienu, it īpaši skolēnus, aicinām
iesaistīties letonika.lv erudīcijas konkursā,
kas sāksies 4. februārī. Gada beigās
apbalvosim arī labāko klasi.
LASI VAIRĀK

KOPĀ GRĀMATU DRAUGU ĶĒDĒ
18. janvārī tiks atklāts
“Rīga 2014” Eiropas
kultūras galvaspilsētas
gads. Viens no galvenajiem pasākumiem
būs akcija “Grāmatu
draugu ķēde”, kuras
laikā grāmatas no rokas
rokā tiks pārvietotas no vecās Nacionālās
bibliotēkas ēkas uz jaunās Gaismas pils
telpām. Letonika.lv aicina skolas piedalīties
šajā kultūras pasākumā. LASI VAIRĀK

1991. gada janvārī simtiem tūkstošu
iedzīvotāju aizstāvēja savu un Latvijas
brīvību. Lai aizsargātu valsts stratēģiski
svarīgos objektus, rīdziniekiem palīgā
devās citu pilsētu un lauku iedzīvotāji.
LASI VAIRĀK

NAUDAS REFORMAS LATVIJĀ
22 gados – 4 valsts valūtas!
Izseko, kad un kā Latvijā ienāca
rublis, tad Latvijas rublis, pēc tā lats
un visbeidzot eiro.
LASI VAIRĀK

JAUNA MOBILĀ LIETOTNE PĀREJAI UZ EIRO
Gan skolām, gan skolēniem pāreju no lata
uz eiro atvieglos mobilā lietotne, kurā
var ierunāt summu latviski, bet rezultātu
attiecīgajā valūtā izrunā atraktīvs 3D
animācijas personāžs Ēriks. Tā ir pirmā šāda
veida mobilā lietotne Latvijā.
Lejuplādē Ēriku bez maksas savā Android ierīcē ŠEIT

JANVĀRIS – RŪDOLFA BLAUMAŅA MĒNESIS
”Nevis tas, vai tu rozi vai mēslu gubu apraksti, ir tas
svarīgākais, bet gan tas, kā tu to dari.” /R. Blaumanis/
Lasi VISUS Rūdolfa Blaumaņa darbus, arī Latvijas kultūras
kanonā iekļautos, letonika.lv bibliotēkā ŠEIT
2013. gadā Rūdolfa Blaumaņa darbi ir lasīti 38 989 reizes:
1353
2492
3129
3982
4441
4766
18826

POPULĀRĀKĀ
Izglītības iestādēm
DATORPROGRAMMA
cena no
LATVIJĀ

Piedāvājums m
izglītības iestādē
nešu
Letonika.lv 12 mskēolai
abonements
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uz: letonika@tild
Pieteikumu sūati vēstulē norādi
E-past
sonu.
u un kontaktper
skolas nosaukum

Īsa pamācība mīlēšanā
Skroderdienas Silmačos
Tālavas taurētājs
Citi darbi
Indrāni
Pazudušais dēls
Noveles

✓ Latviešu valoda, gramatika, pareizrakstība
✓ Dokumentu un tekstu tulkošana
✓ Vārdnīcas
✓ Sinonīmi un enciklopēdijas
LASI VAIRĀK
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