Nīkrācnieki iejūtas meža detektīvu lomā

Saulainā pavasara dienā Nīkrāces pamatskolas 4. klases skolēni devās uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku, lai iejustos Meža detektīvu lomā. Šo ekskursiju rīkoja AS "Latvijas
valsts meži" un Mammadaba. Lielajā Gaismas pilī skolēni viesojās pirmo reizi. Pirms
“izmeklēšanas” jaunajiem detektīviem bija iespēja iepazīt pašu bibliotēku. Sākumā visi
kopā nofotografējās uz Tautas grāmatu plaukta fona. Liels piedzīvojums bija braukt ar
liftu un atrasties 68 metru augstumā – ieraudzīt Rīgu no putna lidojuma visā tās
skaistumā. Tas bija grandiozs pasākums, sajūtas bija neaprakstāmas. Kāpjot lejā pa
kāpnēm, visi apskatīja bibliotēkas skaisti veidotos stāvus, no kuriem katrs veidots savā
krāsu gammā. Skolēni redzēja slaveno Dainu skapi un Tautas grāmatu plauktu, kā arī
Pēterbaznīcu pa īpašo sienas lodziņu. Visi izjuta Gaismas pils vērienīgumu un
varenumu. Skolēni uzdeva dažādus jautājumus par Gaismas pils celtniecību, par Tautas
grāmatu plaukta tapšanu un izmantošanu. Pēc Mammadaba ievada meža nozares
tēmā detektīvi varēja ķerties pie darba! Skolēnus sadalīja pa grupām, un tad sākās
ceļojums pa dažādām izzinošām lasītavām. Lasītavās bija jāizpēta un jābūt acīgam,
lai atrastu pareizos koku pārus, jāatmin sēņu nosaukumi, pareizi jāsaliek ticējumi un
tautas dziesmu četrrindes par sēnēm, kā arī jānoskaidro, kas ir vienkocis, jāveic
“izmeklēšana” dažādās grāmatās par mežu, dzīvniekiem un augiem. Nobeigumā visi
noskatījās filmu par meža nepieciešamību un atbildējām uz uzdotajiem jautājumiem.
Pasākuma beigās skolēni saņēmām diplomu par veiksmīgi veikto detektīvu darbu un
nelielas piemiņas balviņas. Pasākumu noslēgumā, skolēni apmeklēja grāmatu muzeju,
kura ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" centrā ir grāmata. Ekspozīciju veido četras daļas,

kas atklāj grāmatu no dažādiem skatu punktiem. Grāmatniecības vēsturei veltītajā daļā
iespējams apskatīt tās Latvijā un latviski iespiestās grāmatas, kas ir būtiski
ietekmējušas Latvijas kultūru un nācijas identitāti. Mikro izstāde ar nosaukumu
"Maņas" veltīta lasītāja ķermeniskajai pieredzei saskarsmē ar grāmatu. Ar dažādu
interaktīvu nodarbju palīdzību te iespējams burtiski uz savas ādas, ar savu dzirdi, redzi
un garšu pieredzēt grāmatu. "Vara" aplūko grāmatu kā varas instrumentu. Savukārt
ekspozīcijas daļa "Gars" atklāj grāmatu ne tikai kā garīgā un laicīgā garīguma mediju,
bet ar "dzīvas" grāmatas instalācijas palīdzību ļauj nokļūt arī grāmatu fantāziju
pasaulē. Detektīviem bija ļoti interesanta un izzinoši pavadīta diena ar dažādiem
iespaidiem. Mazie detektīvi saka lielu paldies AS "Latvijas valsts meži" un Latvijas
Nacionālai bibliotēkai par šo skaisto piedzīvojumu. Teksts un foto: Mārīte
Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja

