
Uzzini, izpēti, iepazīsti!
Enciklopēdijas



Auto, vilcieni, kuģi un lidaparāti
K. Gifords

  Grāmata „Auto, vilcieni, kuģi un lidaparāti” ir 
plašs ceļvedis transportlīdzekļu pasaulē. 
Katrs transportlīdzekļu veids aplūkots 
hronoloģiskā secībā. Grāmatā ir vairāk nekā 
1000 krāsainu ilustrāciju. Vilinājumu un 
informācijas šai grāmatā netrūkst! 



Skolas enciklopēdija

   Brīnišķīgajā, biezajā uzziņu krājumā var 
atrast aizraujošu informāciju, neskaitāmus 
interesantus faktus, tabulas, attēlus. 
Enciklopēdijas lappusēs ir aprakstīts viss – 
sākot ar kosmosa plašumiem un beidzot ar 
mikroskopiskām sīkbūtnēm, kas mīt mums 
līdzās. 



Mūsdienīga enciklopēdija skolai

  Enciklopēdijā uzzināsiet par kosmosu, 
dzīvniekiem, dinozauriem, Zemi un citām 
planētām, mākslu, mūziku, zinātni, sportu, 
vēsturi, cilvēka ķermeni, pasaules valstīm, 
reliģijām, pētījumiem un atklājumiem, 
laikapstākļiem, neatklātiem noslēpumiem 
un daudz ko citu.



Skolēna enciklopēdija

  Bagātīgs izdevums, kurā ir plaša informācija 
un pilnīgākais vizuālais risinājums par norisēm 
uz Zemes un Visumā, attainojot dabas, 
zinātnes un vēstures procesus.

 Lieliskie, detalizētie attēli gandrīz kā 3D 
formātā pat visai sarežģītus procesus palīdz 
izprast acumirklī.



100 izgudrojumi, kas veido 
vēsturi

   Enciklopēdijā uzzināsiet, kā radītas lieliskas 
ierīces un mehānismi, kas izmainījuši cilvēku 
dzīvi, - uzzināsiet par atklājumiem transportā 
un sakaru nodrošināšanā, par 
jaunievedumiem mūsu sadzīvē, kā 
izmainījušās iespējas darbā un izklaidē vai 
kādi brīnumi sasniegti medicīnā.



Simbolu vārdnīca
Dž. Tresiders

  Visaptverošs Vecās un Jaunās Pasaules 
simbolu skaidrojums. Izdevums noderēs 
ikvienam entuziastam, kas interesējas 
par cilvēces kultūras mantojuma 
bagātībām.



Zīmes un simboli
M. Brusa - Mitforda

  Ceļvedis pa noslēpumaino zīmju un 
simbolu pasauli, bagātīgs informācijas 
avots visdažādākajiem lasītājiem. Izskaidro 
nozīmi un izcelšanos vairākiem tūkstošiem 
simbolu. Ietver daudzu pasaules kultūru, 
mākslas, reliģijas un folkloras zīmes un 
simbolus.



Lielā simbolu enciklopēdija
H.Bidermanis

  Vairāk nekā 2000 šķirkļu un 600 
zīmējumu, kas veltīti visdažādāko simbolu 
un zīmju lokam, ļauj uzskatāmi izprast 
simbolu vēsturi un nozīmi, aplūkojot tos 
no mitoloģiskā reliģiskā un psiholoģiskā 
redzespunkta.



Septiņdesmit pasaules brīnumi

  “Septiņdesmit pasaules brīnumi” stāsta 
par to, kā tapa dižākie senatnes 
pieminekļi. Ir vēsrts izlasīt, lai iepazītos ar 
pasaules iespaidīgākajiem dabas 
brīnumiem un cilvēka radītajām būvēm.



Noslēpumainās vietas pasaulē
Dž.Vestvuda

  Grāmatā ir aprakstītas daudzas neierastas 
un noslēpumainas vietas pasaulē. Daļa no 
tām nav visiem plaši zināmas apskates 
vietas. Taču tieši tāpēc, ka tās ir daudziem 
nezināmas, tās varētu būt apmeklējuma 
vērtas. 



Neparastas vietas pasaules 
kartē

 Laika gaitā cilvēki ir radījuši daudzus 
brīnumainus objektus visā pasaulē. Mūs 
priecē arī neskaitāmi unikāli dabas 
veidojumi.

  Šajā grāmatā stāstīts par neparastām 
vietām – gan seno laiku, gan mūsdienu 
arhitektūras brīnumiem.



Ilustrētā bērnu enciklopēdija

  Krāšņi ilustrētā grāmata paredzēta 
jaunākā skolas vecuma bērniem. Tomēr 
arī vecāki skolēni un pat pieaugušie tajā 
var uzzināt aizraujošus faktus gan par 
senās pasaules brīnumiem, gan mūsdienu 
celtnēm, gan neparastiem dabas 
veidojumiem, dzīvniekiem utt.



Kas? Kur? Kad? Enciklopēdiskā 
vārdnīca skolēniem
G.Sēja

  Simtiem jautājumu, simtiem atbilžu. It kā 
labi zināmi jēdzieni, nosaukumi, personas 
un notikumi - bet varbūt arī nezināmi vai 
piemirsti. Te tie ir!

  Šis izdevums sniedz koncentrētu 
informāciju par to, ko vajadzētu zināt 
skolas vecuma jauniešiem, un vēl mazliet 
vairāk. Šķirkļi kārtoti alfabēta secībā un 
sagrupēti 21 nodaļā.



Rekordu grāmata. Cilvēces 
sasniegumi

  Respektabli rekordi un interesanta 
informācija - šajā grāmatā viss ir 
rekorda cienīgs!

  Šī grāmata sniegs atbildes uz 
daudziem taviem jautājumiem.



Fakti un rekordi

● Kurš ir visilgāk valdošais 
karaļnams?

● Kurš bija pirmais lidotājs, kas 
pārvarēja skaņas barjeru?

● Kur joprojām notiek visilgākais 
vulkāna izvirdums?

● Kurš ir garākais limuzīns?

  Atbildes uz šiem un daudziem citiem 
jautājumiem sniegs grāmata "Fakti un 
rekordi".



Ilustrētā faktopēdija

  Ar lieliskiem, krāsainiem attēliem 
“Ilustrētā faktopēdija” palīdz iepazīt 
dažādas dzīves jomas. Šajā grāmatā 
skolēni var atrast patiesi daudz 
interesantu, daudzpusīgu faktu.



Augu ģeogrāfija un 
daudzveidība
N. Priedītis

 Grāmatā „Augu ģeogrāfija un 
daudzveidība” ir atrodamas vismaz īsas 
uzziņas par visām pasaulē 
sastopamajām 446 augstāko augu – 
paparžaugu un sēklaugu – dzimtām. 
Ikviena no tām ir unikāla – katrai ir 
savas izskata, augšanas un izplatības 
īpatnības.



Lielā noslēpumu grāmata
A. Ramiress, A. Seliss

 Šajā aizraujošajā grāmatā apkopoti 
lielākie noslēpumi cilvēces vēsturē. 
Tagad par tiem uzzināsi arī tu.

 Ja vēlies uzzināt par mūsu planētas 
noslēpumiem vairāk, nekā māca skolā, 
atver šo grāmatu!



Populāru pārpratumu 
enciklopēdija
V. Krēmers, G. Trenklers

 Cilvēkam visgrūtāk ir atteikties no sen 
zināmām un vispārpieņemtām patiesibām, 
tāpēc jo lielāks būs prieks par negaiditiem 
atklājumiem un interesantiem 
pārsteigumiem, ko atradīsit šajā grāmatā.

  Grāmatā apkopoti populāri mīti par 
vēstures, mākslas, kultūras un sadzīves 
tēmām, sniegti to izskaidrojumi un 
atspēkojumi.



Ilustrētā pasaules vēstures 
enciklopēdija

 Enciklopēdijā apkopoti būtiskākie 
notikumi, kas ietekmējuši cilvēces 
vēsturi. 

 Apkopojot visus notikumus, ar izbrīnu 
var konstatēt, ka cilvēces radošais gars 
šo pasauli ir ievērojami pārveidojis. 
Bagātīgais ilustrāciju klāsts šo ainu 
padara vēl uzskatāmāku.



Dzīvnieki. Enciklopēdija bērniem

 Šajā bagātīgi ilustrētajā, vizuāli 
izteiksmīgajā grāmatā dotas 
pamatzināšanas par visdažādākajiem 
dzīvniekiem – no adatādaiņiem līdz 
zīdītājiem. Šī grāmata būs interesanta ļoti 
plašam lasītāju lokam, bet galvenokārt tā 
paredzēta jaunajiem lasītājiem. 



Brīnumainā dzīvnieku pasaule

  Atklāj aizraujošo dzīvnieku pasauli šajā 
bagātīgi ilustrētajā izdevumā.

 Šī lielā, krāšņā grāmata tevi iepazīstinās 
ar dzīvniekiem dažādās pasaules vietās. 
To lasot, tu uzzināsi vairāk nekā 500 
dažādu neparastu faktu par dzīvniekiem.



Arhitektūra
N. Stīvensons

 Bagātīgi ilustrēts ceļvedis par 
arhitektūras attīstību dažādos laikos un 
pasaules vietās, kā arī iepazīstinās ar 
pasaules izcilākajiem arhitektūras 
pieminekļiem.

  Uzziņu avots ikvienam, kurš vēlas atklāt 
daudzveidīgo arhitektūras pasauli un 
papildināt savas zināšanas par pasaules 
arhitektūras meistardarbiem.



Pirmā kosmosa enciklopēdija

  Iepazīsti kosmosu un atklāj aizraujošus 
faktus par zvaigznēm, planētām un 
galaktikām! Visuma objekti ir attēloti 
krāšņās un ļoti detalizētās fotogrāfijās un 
ilustrācijās. Interesanti fakti, viktorīnas 
un praktiski uzdevumi rosina pilnveidot 
zināšanas un lasītprasmi.

  Enciklopēdija ir lielisks palīgs zināšanu 
apguvē visiem, kurus interesē kosmoss.



100 lietas, kas jāzina par kosmosu

● Astronautiem jāapgūst prasmes, kā 
izdzīvot mežonīgā apvidū.

● Ja atklāsiet komētu, to nosauks jūsu 
vārdā.

● Lai izbēgtu no melnā cauruma, jums 
vajadzētu lidot ātrāk par gaismas ātrumu.

● Zvaigzne B2 Strēlnieka zvaigznājā smaržo 
pēc avenēm.

 Šādus un vēl citus tikpat aizraujošus faktus 
uzzināsiet šajā enciklopēdijā.



Sports. Redzes lokā

 Enciklopēdija iepazīstina ar 
daudzveidīgo un aizraujošo sporta 
pasauli, sporta vēsturi, noteikumiem, 
piederumiem un tehniku.



Otrais pasaules karš. Redzes 
lokā

  Enciklopēdija par Otrā pasaules kara 
vētrainajiem notikumiem no "zibenskara" 
līdz atombumbai.



Islāms. Redzes lokā

 Unikāla grāmata par islāma ticību, 
vēsturi un tradīcijām.

 Senie manuskripti un mūsdienu 
fotogrāfijas kopā ar kodolīgu stāstījumu 
par islāma izplatību dažādos 
kontinentos sniedz vispusīgu ieskatu šajā 
reliģijā. 



Budisms. Redzes lokā

  Grāmata sniedz interesantu ieskatu 
budisma ticējumos, praksē un kultūrā. 
Skaisti mākslas priekšmeti, manuskripti un 
fotogrāfijas ilustrē stāstu par Budu un viņa 
sekotājiem, kuru mācība ir ietekmējusi 
ļaudis visā pasaulē. 



Diženie mūziķi. Redzes lokā

  Kļūsti par neklātienes aculiecinieku un 
izzini vēsturi, kas stāsta par 
ģeniālākajiem pasaules mūziķiem, sākot 
ar Bingenes Hildegardi un beidzot ar 
„Bītliem”.



Austrumu cīņas
D.Mičels

 Austrumu cīņas veido cilvēka ķermeni, 
ļaujot trenēt arī prātu, un tāpēc to 
izvēlas tik daudz cilvēku visā pasaulē.

 Grāmata ir ievads dažos populārākajos 
austrumu cīņu veidos.



Mūsu putni
V. Klimpiņš

  Enciklopēdija par Latvijas daudzveidīgo 
putnu pasauli.

 Grāmata būs labs palīgs putnu 
novērošanai dabā. Tajā ir putnu 
fotogrāfijas un apraksti - par putnu 
izskatu, balsi, ligzdošanu un atrašanos 
Latvijā.


