“Priekšzīmīga kukņa” –
2021. gada galda kalendāra komplekts
Kalendārs “Priekšzīmīga kukņa” tapis, iedvesmojoties
no vēsturiskas pavārgrāmatas Latvijas Nacionālās
bibliotēkas krājumā – Mara Korta “Praktiska pavāru
grāmata”. Tās pirmais izdevums latviešu valodā iznāca
1905. gadā.
Kalendārā “garšīgas” ir gan receptes, gan attēli un
valoda. Katram mēnesim izraudzīta sena, īpaša un
sezonai atbilstoša recepte, kas pagatavojama
mūslaiku virtuvē. Komplektā ar kalendāru saņemsiet
3 apsveikuma kartītes.
Mūsdienu saimnieces būs pārsteigtas, aplūkojot 100
gadus senos virtuves traukus un galda klājuma
piederumus, kā arī atklās, ka šķietamie “jaunienācēji”
mūsu virtuvēs bija labi pazīstami jau tolaik. Īpašu
noskaņu kalendārā rada tā laika valoda, kas saglabāta
recepšu aprakstos.
Priekšvārdu sagatavojusi gastronomiskās kultūras
pētniece un raidījuma „Īstās latvju saimnieces” šī
gada uzvarētāja Brigita Puriņa.
Cena – 7.90 EUR.

“Zeltenēm un
namamātēm
gan pilsētās,
gan laukos.”
Mara Korta

Krāsošanas komplekts “PUTNI”
Maziem un lieliem krāsotājiem – abpusējie krāsu zīmuļi (12
zīmuļi - 24 krāsas) un 24 dizaina papīra kartītes ar
izkrāsojamiem dažādu putnu attēliem. Piemērots radošai un
meditatīvai krāsošanas nodarbei jebkura vecuma auditorijai.
Mapītes dizainam un kartītēm izmantoti 19. gs. putnu motīvi
no izdevuma Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā
(Drümpelmann, E. Getreue Abbildungen und naturhistorische
Beschreibung des Thierreichs aus den […] Liefland, Ehstland
und Kurland betreffend, Heft 1-8. Riga, Hartmannschen
Buchhandlung, 1807-1814).
Putnu kartītes māca izkrāsojot atpazīt vairākus Latvijas putnus:
zīlīti, pupuķi, ausaino pūci, zaļo vārnu u.c.
Cenas:
krāsainie zīmuļi kārbiņā – 5 EUR,
izkrāsojamās kartītes mapītē – 7 EUR,
komplekts - 11 EUR.

“Nākotnei izlasāmi.
Latvijas Nacionālā bibliotēka”
“Bibliotēkas dibina tie, kas tiecas pēc
zināšanām un vēlas ar tām dalīties.”
Izdevums ir par Latvijas Nacionālās bibliotēkas
vēsturi, tapšanas ceļu un par mūsdienīgu
bibliotēku valsts, Eiropas un pasaules mērogā.
Tas ir vizuāli skaists un praktisks Gaismas pils
“ceļvedis”.
“Nākotnei izlasāmi” pirmo reizi vienkopus
aptvertas visas bibliotēkas dimensijas, atklāta
tās daudzpusība un unikalitāte. Savā ziņā
grāmata izstāsta arī Latvijas bibliotēku vēsturi
un parāda to mūsdienu raksturu un funkcijas.
Autors – Edžus Vējiņš.
Pieejams arī angļu valodā.
Cena – 11.90 EUR.

