LATVIJAS VALSTS SIMTGADES PROGRAMMA
2019. GADS
NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA
VIETA: https://enciklopedija.lv/
Nacionālā enciklopēdija ir universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. Enciklopēdijas pamatu veido
elektroniskā versija un šķirkļu princips, taču vienlaikus sagatavots arī īpašs drukātais sējums „Latvija”, kas nopērkams
grāmatu tirdzniecības vietās. Vietnes www.enciklopedija.lv saturs ir nepārtrauktā pilnveides procesā, aptverot
visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Šobrīd elektroniskajā vietnē lasītājiem jau pieejami vairāk nekā 1000 šķirkļu
un vairāk nekā 600 dažāda veida ilustrāciju.
Enciklopēdijas saturs ir paredzēts visplašākajai auditorijai, īpaši noderīgs resurss tā ir skolēniem un studentiem.
Šķirkļus iespējams izdrukāt, tiek piedāvāta iespēja automātiski ģenerēt atsauces. Elektroniskā enciklopēdija ir pielāgota lietošanai arī mobilajā vidē dažādās ierīcēs.
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors – Dr.hist. Valters Ščerbinskis.
Elektroniskās vides izstrāde: SIA „Tilde”
Graﬁskais dizains: Orians Anvari
Latvijas Nacionālā bibliotēka
■■■
TAUTAS GRĀMATU PLAUKTS
LATVIJAS NACIONĀLAJAI BIBLIOTĒKAI 100
VIETA: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā | https://tautasgramatuplaukts.lv
Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina dāvināt grāmatas Tautas grāmatu plauktam. Katrs iedzīvotājs, kurš to vēl nav izdarījis, ir aicināts uzdāvināt LNB vienu sev personīgi īpašu grāmatu ar priekšlapā ierakstītu vēstījumu. 2018. gadā, atzīmējot
valsts simtgadi, LNB saņēma vairākus desmitus dažādu valstu prezidentu, karaļnamu pārstāvju un pāvesta dāvinājumu
– grāmatas no 31 valsts.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
■■■
100 LATVIJAS MEDICĪNAS VĒSTURĒ
VIETA: http://www.ieverojamiemediki.lv/
Virtuālās enciklopēdijas mērķis ir atspoguļot izcilas medicīnas nozares personālijas un sasniegumus, veicināt
medicīnas vēstures izpēti, kā arī popularizēt nacionālās vērtības un stiprināt nacionālo pašapziņu.
Virtuālā enciklopēdija ir ilglaicīgs projekts, kurā ikviens lietotājs var veidot atgriezenisko saiti ar enciklopēdijas
sastādītājiem, sniedzot ieteikumus, papildinājumus un komentārus.
Mediķu biogrāﬁju autors ir akadēmiķis Arnis Vīksna. Vizuālais materiāls ir no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
krājuma.
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
■■■
VIDEOSTĀSTU SĒRIJA „TUESI.LV”
VIETA: www.tuesi.lv
Videostāstu sērija par 100 jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem, kas ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju.
2018. gada nogalē uzsākta arī diasporas video stāstu sērija „tuesi.lv pasaulē” par Latvijas jaunajiem cilvēkiem dažādās
pasaules valstīs.
Biedrība "NEXT" sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju
■■■

AINAVU DĀRGUMI
VIETA: https://ainavudargumi.lv/
Jaunizveidotā elektroniskā krātuve ir paplašinājums Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas kolekcijai
„Zudusī Latvija”.
Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas tiek uzskatītas par īpašām Latvijas
vērtībām, neatkarīgi no to aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kas apstādina ikdienas steigu un ko
vēlamies piedzīvot atkārtoti. Tās satur īpašu vēstījumu, ko vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un
mazbērniem.
Kopā ar Latvijas iedzīvotājiem un ainavu ekspertu padomi šīs aktivitātes laikā ir atlasīti 50 Latvijas ainavu dārgumi, kas
apskatāmi ceļojošā izstādē, slīdrādēs un ir ietverti šajā elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. Katru no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem raksturo 10 ainavu dārgumi.
Kultūras ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka
■■■
VIRTUĀLĀ IZSTĀDE „LUTERS. PAGRIEZIENS”
VIETA: http://www.luters.lv/lv/par-izstadi/
Martina Lutera 1517. gadā Vitenbergā publiskotās 95 tēzes un viņa aizsāktā reformācija pārveidoja Eiropu, un šie tālie
notikumi tieši ietekmē mūs – Latvijā,
21. gadsimta sākumā. Izstādes digitālo stāstu versija par vēlo viduslaiku dievbijību, Lutera cīņu pret indulgencēm un
konﬂiktu ar Romas katoļu baznīcu, par to kā izplatījās viņa mācība un kādā veidā Lutera reformācija veicināja rakstītās
latviešu valodas attīstību. Tīmekļa vietnē: http://www.luters.lv/lv/par-izstadi/ ir iespēja iepazīties ar izstādē „Luters.
Pagrieziens” (1.11.2017–04.02.2018) stāstītiem video stāstiem 5 sadaļās: Pirms Lutera, Dievbijība vēlajos viduslaikos,
Luters nostājas pret, Lutera vēsts izplatās, Lutera dziesmas, Bībele un Luters.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
■■■
LATVIJAS KULTŪRAS KANONS
VIETA: https://kulturaskanons.lv/
Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Kultūras kanonā
iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu
veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un piederības izjūtu Latvijai. Aptverot septiņas nozares,
Kultūras kanonu veido 99 kultūras vērtības.
Šī vērtību izvēle ir sava laikmeta liecība, ko mēs, tālāk attīstot, piepildām ar sava laika saturu, pārdomām, jaunu vērtību
pienesumu. Caur mūsu acīm šīs saņemtās vērtības kļūst par mantojumu, ko mēs izceļot, aprakstot, izzinot, iepazīstot,
papildinot jau nodosim tālāk. Ieraugot un izanalizējot šīs vērtības, mēs zināsim saukt jaunas un pēc nepieciešamības
kultūras kanonu arī kādu dienu papildināt.
Tomēr visbūtiskākais – tas mudina un raisa sabiedrībā aktīvas debates par kultūras jautājumiem šodien, liek domāt un
līdzdarboties.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
■■■
RADĪTS LATVIJĀ – 100 INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI
VIETA: https://www.ﬂipsnack.com/RTUAA/rad-ts-latvij-100-in-eniertehniskie-risin-jumi.html
Apzināti 100 inženiertehniskie risinājumi Latvijas teritorijā un radīta interaktīvā karte ar precīzām norādēm –
ģeogrāﬁskām koordinātām – par objektu atrašanās vietām, kurā zinātkārie var iepazīties ar informāciju par dažādiem
inženiertehniskajiem risinājumiem.
Starp objektiem, citu starpā, minēts Televīzijas tornis, Centrāltirgus paviljoni, Spilves lidlauks un Rīgas TEC-2 – Rīgā,
Pārceltuve-prāmis pār Gauju, Mūra loka tilts pār Kujas upi, bijusī PSRS kodolraķešu bāze un šaursliežu dzelzceļa tilts –
Vidzemē, Zilupes ﬁlmu ciems, Pastaru vējdzirnavas, Daugavpils skrošu rūpnīca un Saules pulkstenis – Latgalē, Baldones
skatu tornis, Bauskas vecpilsēta, OZO halle un SIA „Skrīveru saldumi” – Zemgalē, starptautiskais radioastronomijas
centrs, Kolkas bāka, SIA „Cemex” un Usmas jahtklubs – Kurzemē un daudzi citi.
Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija
■■■

